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:દાુ  :દાુ  �ોતોમાથીં  આરો&ય \ળવવા, શર#રની સામાOય 

તકલીફમાથીં  +%4તુ  મળવવાે  અહa કટલાકM  ઉપાયો બતાવવામા ં

આ¥યા છે. એમા ં જોશો તો એક જ +�કલીુ M  માટM ઘણી વાર 

એકથી વ� ુ ઉપાયો બતાવવામા ં આ¥યા છે. દરકનM  ે એક જ 

ઉપાય લાV ુપડ# શકM ન!હ, કમM  કM દરકM  ¥ય%4તની 6Qિતૃ  અલગ 

અલગ હોય છે, માટM પોતાને અ�Qળુ ૂ  આવે તે ઉપાય કરવો 

જોઈએ. એનો આધાર વાત, િપF, કફ +જબુ  કવાM  6કારની 

6Qિતૃ  છે તનાે  પર રહશM ે. વળ# રોગ કોના 6કોપ કM ઉણપથી 

થયો છે-વાત, િપF, કફ- તનાે  ઉપર પણ કયો ઉપાય 

અજમાવવો તનોે  આધાર રહશM .ે કમM  કM એક જ \તની તકલીફ 

પાછળ પણ :દાુ  ં:દાુ  ં કારણો હોઈ શકM. દાખલા તર#કM ઊલટ# 

વાHનાુ  કારણે થાય, િપFના કારણે થાય અને કફના કારણે પણ 

થાય. પોતાના શર#રને �ુ ંઅ�Qળુ ૂ  છે અને �ુ ં6િતQળૂ છે; તે 

પણ આપણ ેકોઈ પણ ઉપાય કર#એ તે પહલાM  ં\ણ|ુ ંજોઈએ. 

વળ# દરકM  ¥ય%4ત અdeતીય, િવિશ<ઠ છે, Qદરતુ  કદ# 

hતરાવતનુ /  કરતી નથી. આથી ત°ન સમાન 6Qિતૃ  ધરાવનાર 

બે ¥ય%4ત કદ# હોઈ ન શકM. આથી એક ઉપાય કોઈને કારગત 

િનવડtો હોય તે બી\ને ન પણ િનવડM એ|ુ ંબની શકM. 

 

કોઈ પણ ઉપાય અજમાવીએ પર(ં  ુ જો પાચન શ%4ત નબળ# 

હોય, કM શર#રમા ં+ળ�તૂ ૂ  કોઈ ખામી હોય તે Bરૂ  ન કર#એ તો 

ઉપાય કારગત નીવડશે ન!હ. આથી શર#રમા ં+�કલીુ M  પદાે  થવા 
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પાછળ�ુ ંકારણ શોધી કાઢ|ુ ંએ બq ુમહ�વ�ુ ંછે. �ુ ંખાવાથી કM 

�ુ ં કરવાથી પોતાના શર#રમા ં તકલીફ પદાે  થાય છે તે જોતા 

રહ|M ં ુજbર# છે.  

કટલીકM  વાર થશે કM આવા સરળ ઉપચારથી તે કાઈં પ!રણામ 

આવ(ુ ંહશે! પણ 6યોગ કર# જોવામા ંક�ુ ં�કસાનુ  નથી, કમકM M 

આ 6યોગો ઘ¡ુ ંખSંુ િનદ�ષ છે.           

 .......ગાડાભાઈં  વ~લભભાઈ પટલM  

    

    

ઔષધોઔષધોઔષધોઔષધો        

અ�લકરોઅ�લકરોઅ�લકરોઅ�લકરો     એની આયાત અ~@!રયાથી કરવામા ંઆવે છે. 

એના ં +ળૂ બ\રમા ં મળે છે.  તે બથીે  ]ણ ²ચ લાબાં  ં અને 

ટચલી Cગળ# ³ટલા ં\ડા ં હોય છે. આ +ળૂ બહારથી �રૂા 

રગનાં  ં અને તોડવાથી >દર સફદM  ³વા ં હોય છે. +ળનૂ  ે

ચાખવાથી @ભ પર ચમચમાટ થાય છે. એ ગરમ અને 

બળવધક/  છે તથા વાH,ુ કફ, પcાઘાત, મોઢાનો લકવા, કપવાં  

અને સો\ મટાડM છે. વળ# એ ��થભકુ ં  અને આતવજનક/  છે. 
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એને ઘસીને લગાવવાથી ઈ�OPય Bઢૃ  થાય છે. દાતનાં  ંપઢાે  ંmલી 

જવા ં@ભ જકડાઈ જવી વગરમાે M  ંઉપયોગી છે. (૧) એક ચમચી 

મધમા ં નાના વટાણા ³ટgુ ં અ�લકરા�ુ ં ,ણૂ/ િમµ કર# રોજ 

રા]ે ચાટ# જવાથી શર#રમા ં ગરમાવો થઈ \તીય ઉFજનાે  

અ�ભવાયુ  છે. (૨) બાળકોને બરાબર બોલતા ંન આવડ(ુ ંહોય, 

મો8ુ ં અને તોત8ુ ં બોલતા ં હોય તો વાણી Kધારવાુ  અ�લકરો 

અને ઘોડાવજનો ઘસારો મધ સાથે ચટાડવાથી લાભ યાય છે. 

અખરોટઅખરોટઅખરોટઅખરોટ અખરોટમા ં બq ુ ઓછા 6માણમા ં ચરબી હોય છે. 

એના િનયિમત સવનથીે  આH<યમાુ  ંપાચથીં  દસ વષનો/  વધારો 

થાય છે. તે ¢દયને રcણ આપે છે અને કૉલ�ટરોલે  ઘટાડM છે. 

અખરોટ ઉપરાતં કા:ુ, બદામ, િપ�તા ં પણ 6ોટ#ન અને 

િવટામીનથી ભરhરૂ હોય છે. અખરોટને સલાડમા,ં દળ#ને 

ના�તામા ંખાઈ શકાય. 

અગ��યઅગ��યઅગ��યઅગ��ય હ!રતક#હ!રતક#હ!રતક#હ!રતક# અવલહઅવલહઅવલહઅવલહેેેે   ઉFમ 6કાર�ુ ં આ ચાટણ 

એકથી બ ેચમચી સવાર-સાજં ખાલી પટે M લવાથીે  cયરોગ, દમ, 

ઉધરસ, શરદ#, એલજn ³વા કફના રોગો અને સ�હણીં  ³વા 

રોગોમા ંલાભ થાય છે. આ ઔષધ ઉFમ રસાયણ પણ હોવાથી 

ચામડ#ની કરચલીઓ પડવી, અકાળે વાળ સફદM  થવા, વાળ 

ખરવા વગરેM િવQિતઓમાૃ  ં પણ !હતાવહ છે. એ બળ�થ, 

વીયવધક/ /  તથા શર#રના વણન/  ેKધારનારુ  છે. Bધૂ  કM ઘી સાથે 
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ત�ે ં ુ સવને  કરવાથી ઉFમ 6કારની h<ટતાુ  6ા�ત થાય છે. 

લગભગ દરકM  ફામસીમા/  ંએ મળે છે.  

અ%&ન(ડ#અ%&ન(ડ#અ%&ન(ડ#અ%&ન(ડ#ુુ ુુ ંં ંં  વટ#વટ#વટ#વટ# મોટા ભાગના રોગો�ુ ં+ળૂ કારણ અ%&નમાiં 

હોય છે. એ�ુ ંµ<ઠે  ઔષધ અ%&ન(ડ#ું  વટ# ³ બ\રમા ંમળે છે 

તે છે. સવાર-સાજં એક એક ગોળ# નવશકાે  Bધૂ  સાથે લવીે . 

પદરં  !દવસ પછ# એક અઠવા!ડHુ ંબધં કરવી. સતત એકધાSંુ 

અને િપFના રોગોમા ંસવને  ન કર|ુ.ં એનાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત 

થાય છે, આમ�ુ ં પાચન થાય છે, સિધવાં , આમવાત, 

અ!દzત(અડ!દયો) વા, કપવાં , પcાઘાત, અSચીુ , અ@ણ/, 

આફરો, ગસૅ, પટનીે  ,કંૂ વગરે M મટM છે.   

અ%&ન+ખઅ%&ન+ખઅ%&ન+ખઅ%&ન+ખુુુુ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// !હLગ ૧૦ �ામ, વજ ૨૦ �ામ, પીપર ૩૦ 
�ામ, Kઠ ૂં ૪૦ �ામ, અજમો ૫૦ �ામ, હરડ M ૬૦ �ામ, 

Zચ]ક+ળ ૂ ૭૦ �ામ અન Qક ે ુ ૮૦ �ામ લઈ બધાન ભગા ખાડ# ં ે ે ં ં

બનાવલા ,ણે ૂ /ન અ%&ન+ખ ,ણ કહ છે ૂ M ેુ / . અડધી ચમચી ³ટg ંુ

આ ,ણ સવારૂ / -સાજ સહજ નવશકા પાણી સાથ લવાથી ં M ે ે ે

અ@ણ/, �ળૂ, બરોળ|d�ૃ , મળાવોધ, ઉદરરોગ, ગસૅ, ખાસી અન ં ે

દમ મટ છM ે. પાચનની ગરબડમા આ ,ણ �બ જ ઉપયોગી છં ૂ ૂ ે/ . 

એ જઠરા%&ન 6દ#�ત કર છM ે. રોગ અ�સાર આ ,ણ મધુ ૂ / , દહa 

ક M છાસ સાથ લઈ શકાયે .     
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અજમોઅજમોઅજમોઅજમો  અજમો આહાર�ુ ં પાચન કરાવનાર, ગરમ, 

વાHનાશકુ , ફફસાનીM  સકોચં -િવકાસ !યા�ુ ં િનયમન કરનાર, 

ઉFમ ઉFજકે , બળ આપનાર, શર#રના કોઈ પણ ભાગમા ંથતા 

સડાને અટકાવનાર, Bગધનાશકુ } , uણ-ચાદાં -ંઘા મટાડનાર, કફ, 

વાHનાુ  રોગો મટાડનાર, ગભા/શયને ઉF�જતે  કરનાર, 

Qિમનાશકૃ  છે. અજમા�ુ ંપાથી અડધી ચમચી ,ણૂ/ અને તનાથીે  

અડધો સચળં  કM િસLધવ પાણી સાથે રોજ સવારM અને રા]ે 

લવાથીે  ઉપરની તકલીફ મટM છે.  

અજમોદા!દઅજમોદા!દઅજમોદા!દઅજમોદા!દ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// અજમો, વાવ!ડLગ, િસLધવ, Zચ]ક+ળૂ, 

પીપર#+ળૂ, દવદારM , લaડ#પીપર, વ!રયાળ# અને કાળા ં મર# 

દરMક ૧૦-૧૦ �ામ, હરડM ૫૦ �ામ અને  વરધારો ૧૦૦ �ામને 

ભગાે  ં ખાડ#ં  બનાવલાે  ,◌્ણનૂ ે/  અજમોદા!દ ,ણૂ/ કહM છે. 

અડધીથી એક ચમચી આ ,ણૂ/ સહજM  ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  

સો\, આમવાત, સિધવાં , સાયટ#કા-રાઝણં , િનતબં, કમર, 

સાથળ, પડખા, પીઠ, ઢaચણ, પ◌ી◌ંડ#ં , પગના તZળયામા ંથતો 

Bઃુ ખાવો મટM છે. કપવામાં  ં પણ �બૂ જ ફાયદો થાય છે. સવ/ 

6કારના વાHનાુ  દદ��ુ ંઆ ઉFમ ઔષધ છે.  

અડદઅડદઅડદઅડદ અડદ પરમ પૌ�<ટક છે. એમા ંઉFમ 6કાર�ુ ં6ોટ#ન 

છે, ³ શર#રના �નાHઓનુ  ેKBઢુ ૃ  કરM છે. અડદ પચવામા ંભારM, 

મળ+]નૂ  ે સાફ લાવનાર, %�ન&ધ-ચીકણા, પ�યા પછ# મ�રુ, 
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આહાર પર SZચુ  ઉ�પ½ કરાવનાર, વાHનાશકુ , બળ6દ, 

�વધકુ / , વા@કર એટલે મૈYનુ શ%4ત વધારનાર, ધાવણ 

વધારનાર, શર#રને ¢<ટh<ટુ  કરનાર, તથા હરસ, અ!દzત-

મpઢાનો લકવા, ;ાસ, પા;�ળ/ ૂ  અને વાHનોુ  નાશ કરનાર છે. 

અડદનો ઉપયોગ કરવાથી સ4સે  વધે છે. આથી જ આપણ ે�યા ં

િશયાળામા ંઅડ!દયો પાક ખવાય છે. અડદ બળ આપનાર અને 

વાHનાશકુ  છે. આHવદમાુ ¾  ં અડદને �લુ  ક¿ા છે. અડદથી 

�નીુ -વીયની/  |d�ૃ  થાય છે. અડદ hSષાતનનુ ુ  ેઝડપથી વધારM 

છે. વીય�/ ુ ં+Àયુ  ઘટક 6ોટ#ન છે. બધા ંજ કઠોળમા ં6ોટ#ન હોય 

છે, પર(ં  ુ અડદમા ં ઉ�Q<ટૃ  6ોટ#ન હોય છે. આથી જ અડદના 

સવનથીે  સાર# �|d�ુ ૃ  થાય છે. અડદ વાHનાશકુ  અને બ~ય 

હોવાથી પણ કામશ%4ત-મૈYનશ%4તુ  વધારM છે. ³મને વીયમા/  ં

�ા¡નીુ ુ  ખામીને લીધે જ બાળકો ન થતા ં હોય તમણે  ેઅડદ 

અને અડ!દયા પાકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ³મને સ4સનીે  

સમ�યા હોય, ઉFજનાે  ઓછ# હોય તમનાે  માટM તો અડદ ઉFમ 

ઔષધની ગરજ સારM છે. આવી તકલીફવાળાએ તો લાબાં  સમય 

Kધીુ  લસણવાળ# અડદની દાળ, તલના તલમાે  ં બનાવલે  

અડદના ંવડા ંઅને અડ!દયો પાક િનયિમત ખાવા ંજોઈએ.  

અિતિવષનીઅિતિવષનીઅિતિવષનીઅિતિવષની કળ#કળ#કળ#કળ# અિતિવષની કળ# કઈકં  ગરમ, તીÁણ, 

અ%&નદ#પક, �ાહ#-મળને બાધનારં , િ]દોષશામક, આમાિતસાર, 

કફિપF�વર, ઉધરસ, િવષ, ઊલટ#, (ષાૃ , Qિમૃ , મસા, સળખમે , 
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અિતસાર અને સવ/ ¥યાિધહર ગણાય છે.  અિતિવષ સવદોષહર/ , 

દ#પનીય-પાચનીય અને સ�ાહકં  ઔષધ તર#કM સવ�Fમ છે. ³ 

રોગમા ં જઠરા%&નને 6દ#�ત કરવાની, આહારને પચાવવાની 

તથા મળને બાધવાની !યા કરવાની હોય તથા 6કોપ પામલાે  

વાH,ુ િપFા!દ દોષોને શાતં કરવાની જbર હોય તમાે  ંઅિતિવષ 

સવ�Fમ છે. આ ઉપરાતં અિતિવષ લખનીયે  -ચpટલા મળને 

ખોતર#ને ઉખાડવાનો- Vણુ પણ ધરાવે છે. અિતિવષની કળ# 

ધોળ#, કાળ# અને પીળ# એમ ]ણ 6કારની મળે છે. પણ 

ઔષધમા ંધોળ#નો જ ઉપયોગ થાય છે. કળ# ભાગીનં  ેસફદM  હોય 

તે જ લાવીને વાપરવી. અિતિવષ અિતસાર-ઝાડા�ુ ં ઉFમ 

ઔષધ છે. કોઈ પણ 6કારના ઝાડામા ં દ#પન, પાચન અને 

સ�ાહ#ં  ઔષધની જbર હોય છે. અિતસારમા ંઆ ]ણ ેVણુ છે 

અને તે આમનાશક પણ છે. આથી અિતસારમા ં Kઠંૂ અને 

અિતિવષા બન�ં ે ં ુ ૫-૫ �ામ ,ણૂ/ ૧ !કલો પાણીમા ંનાખી મદં 

તાપે ઉકાળ|ુ.ં અડ�ુ ંપાણી બળ# \ય �યારM ગાળ#ને ઠ8ં ુ પાડ# 

લa^નોુ  કM દાડમનો રસ ઉમર#ે  પી જ|ુ.ં એનાથી આમ�ુ ંપાચન 

થાય  છે, જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય છે અને પાતળા ઝાડા બધં 

થાય છે. કોઈ પણ 6કારના પાતળા ઝાડામા ંઆ ઉપચાર કર# 

શકાય. અિતિવષ દ#પન, પાચન અને સ�ાહ#ં  છે. તથીે  તે 

ઝાડા�ુ ંઉFમ ઔષધ છે. તે આમનાશક હોવાથી આમાિતસારમા ં

Kઠંૂ અને અિતિવષા અડધી-અડધી ચમચી બે &લાસ પાણીમા ં

અડ�ુ ં પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ગાળ#ને ઠ8ં ુ પાડ# 
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એક ચમચી લa^નોુ  રસ મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી જઠરા%&ન 

6દ#�ત થઈ આમનો નાશ થાય છે, તમે જ મળ બધાઈં  જવાથી 

અિતસાર મટM છે. ર4તાિતસાર અને િપFાિતસાર િસવાયના 

ઝાડામા ં આ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે. અિતિવષા એ નામ 

6માણ ેZબલQલુ  ઝર#ે  નથી.  

અનનાસઅનનાસઅનનાસઅનનાસ પાQુ અનનાસ +]લૂ , Qિમનાશકૃ  અને િપFશામક 

છે. તે ગરમીના િવકારો, પટનાે  રોગો, બરોળ|d�ૃ , કમળો, 

પા8રોગં ુ  વગરે M મટાડM છે. સગભાન/  ે તથા �Àયાૂ  પટેM અનનાસ 

�કશાનકારકુ  છે. પાકા અનાનસના રસમા ંબમણી સાકર ઉમર#ે  

જbર# પાણી નાખી શરબત બનાવી પીવાથી ¢દયને બળ મળે 

છે તથા ગરમી, બળતરા શાતં થાય છે.  

અભયા!દઅભયા!દઅભયા!દઅભયા!દ 4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ અભયા એટલ હરડે M. એની સાથ ે

નાગરમોથ, ધાણા, રતાજળ#ં , પÂકા<ઠ, અર8સોૂ , ઈOPજવ, 

વાળો, ગળો, ગરમાળાનો ગોળ, કાળ#પાટ, Kઠ અન ક8 સમાન ૂં ે ુ

વજન લઈ ભગા ખાડ# અધકચરો �કો કરવોે ે ં ં ૂ . બ ચમચી �કો ે ૂ

બ &લાસ પાણીમા નાખી એક કપ ³ટg બાક# રહ �યા Kધી ે ં ં M ંુ ુ

ઉકાળ# થો8 પીપર� ,ણ મળવી સવારુ ં ં ૂ ેુ / -સાજ તાજો બનાવી ં

પીવાથી દાહ-બળતરા, ઉધરસ, દમ, આળસ, K�તીુ , િ]દોષજ 

તાવ વગર તકલીફો મટ છે M M ે. એ �ખ લગાડનારૂ , ખોરાક� ંુ

પાચન કરાવનાર તથા મળ+] સાફ લાવનાર ઉFમ ઔષધ છૂ ે.  
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અ+ત6ભાઅ+ત6ભાઅ+ત6ભાઅ+ત6ભાૃૃૃૃ  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// આમળા,ં અ�લકરો, િસLધવ, Zચ]ક, મર#, 

અજમો, લaડ#પીપર અને હરડM દરકM  દસ-દસ �ામ અને Kઠંૂ 

વીસ �ામ બધા�ં ં ુ ,ણૂ/ બનાવી એ ,ણૂ/ પલળે એટલો 

બીજોરાનો રસ તમાે  ંમળવવોે . પછ# ,ણૂ/ Kકાઈૂ  \ય �યા ંKધીુ  

એને �બૂ જ લસોટ|ુ.ં એને અ�લકરા!દ ,ણૂ/ પણ કહM છે. આ 

,ણૂ/ અડધીથી એક ચમચી દરરોજ સવાર-સાજં લવાથીે  

મદા%&નં , અSZચુ , ઉધરસ, ગળાના રોગ, દમ-;ાસ, શરદ#-

સળખમે , ફફSM ું, સિ½પાત, વગરમાે M  ં�બૂ જ ફાયદો થાય છે.  

અ+તરસઅ+તરસઅ+તરસઅ+તરસૃૃૃૃ  ગળો�ુ ંવÃગાળ ,ણૂ/ ૫૦૦ �ામ, ગોળ ૮૦ �ામ 

અને ઘી ૧૦૦ �ામના િમµણને અ+તરસૃ  કહM છે. hÀતવયનાુ  

માણસોને એક ચમચી અને બાળકોને અડધી ચમચી આ ઔષધ 

સવાર-સાજં આપવાથી તમે  જ પXય અને પ!રિમત આહાર 

લવાથીે  વાળની ધોળાશ, |�ાવ�થાૃ , �વર, િવષમ�વર, 6મહે, 

વાતર4ત અને ન]રોગે  થતા અટકM છે. આ રસાયન 6યોગ 

કરનારને કોઈ રોગ જલદ# થતો નથી. ³ ઔષધ તBર�તીં ુ  

\ળવી રાખે, જલદ# ઘડપણ આવવા ન દM, વાળ સફદM  થતા 

અટકાવે અને દ#ઘ/ @વન આપે તનેે રસાયન ઔષધ કહવાયM  

છે. રસાયન ઔષધ િ]દોષનાશક હોવાથી તે વાH,ુ િપF અને 

કફના રોગોમા ંપણ આપવામા ંઆવે છે, ³ સહાયક ઔષધ બને 

છે.      
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અર8સીઅર8સીઅર8સીઅર8સીૂૂૂૂ  અર8સીૂ  cયમા ં�બૂ સાર# છે. cયની આ�િનકુ  દવા 

ચાલતી હોય તનીે  સાથે પણ અર8સીનોૂ  ઉપયોગ થઈ શકM. Kક#ૂ  

અને કફવાળ# બનેં ઉધરસમા ં અર8સીૂ  �બૂ !હતાવહ છે. કફ 

Äટતો ન હોય, ફફસામાM  ંઅવાજ કરતો હોય, કાચો ફ#ણવાળો કફ 

હોય, ઉધરસ eારા તને ે કાઢવામા ં તકલીફ થતી હોય, તમાે  ં

અર8સીૂ  સાSંુ કામ કરM છે. (૧) અર8સીનાૂ  ં તા\ ં પાનને �બૂ 

લસોટ# કાઢલોM  બે ચમચી રસ અને એક ચમચી મધ સવાર-

સાજં ચાટવાથી ખાસીં  મટM છે, કફ જલદ# Äટો પડM છે. (૨) નાના 

બાળકને વરાધ-સસણી થાય તો અર8સીનોૂ  અડધી ચમચી રસ 

એટલા જ મધ સાથે સવાર-સાજં આપવાથી રાહત થાય છે. (૩) 

અર8સીનાૂ  અવલહને  ે વાસાવલહે  કહM છે. તે ખાસીં , દમ અને 

સસણીમા ં સાSંુ પ!રણામ આપે છે. (૪) પરસવોે  �બૂ ગધાતોં  

હોય તો અર8સીનાૂ  પાનનો રસ બથીે  ]ણ ચમચી સવાર-સાજં 

પીવાથી અને અર8સીનાૂ  ં Kકાૂ  ં પાન�ુ ં ,ણૂ/ ઘસીને �નાન 

કરવાથી લાભ થાય છે. (૫) અર8સીનાુ  પાનનો તાજો રસ 

પીવાથી ઉધરસ, ર4તિપF, કફ�વર, �g,ુ cય અને કમળામા ં

ફાયદો થાય છે.   

અરણીઅરણીઅરણીઅરણી અરણીના ં|cૃ ૧૦થી ૧૨ mટ �ચા ંથાય છે. એને અિત 

Kગિધતુ ં  mલ આવે છે. અરણી તીખી, મ�રુ, કડવી, (ર#ુ , ગરમ 

અને અ%&નદ#પક છે. વાH,ુ સળખમે , કફ, સોજો, હરસ, 

આમવાત, મદે, કબ�જયાત અને પા8રોગનોં ુ  નાશ કરM છે. (૧) 
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અરણીના ં પાન વાટ# તનોે  લપે  કરવાથી સો\ મટM છે. (૨) 

અરણીના ં +ળૂ પાણીમા ં વાટ# મpઢા પર લગાડતા ં +ખુ પરના 

કાળા ડાઘા મટM છે. (એને ¥યગં કહM છે.) (૩) અરણીના ં પાન 

લસોટ# લપે  કરવાથી >ડકોષનો સોજો મટM છે. (૪) સવાર-સાજં 

અરણીના +ળનાૂ  ,ણૂ/ અથવા ઉકાળામા ંચણા ³ટgુ ં િશલા@ત 

નાખી પીવાથી મદે  ઓછો થાય છે. (૫) બકર#ના તા\ Bધમાૂ  ં

અરણીના ં +ળૂ વાટ# લપે  કરવાથી ચામડ#ના ઘણા નવા:નાૂ  

રોગ મટ# \ય છે. (૬) ગડVમડૂ  કM ગાઠં ઉપર અરણીના +ળનૂ  ે

Bધમાૂ  ંઘસી લપે  કરવાથી ગાઠં બસીે  \ય છે, ઓગળ# \ય છે.    

અર#ઠાઅર#ઠાઅર#ઠાઅર#ઠા ંં ં ં અર#ઠા ં અિત ઉFમ ઔષધ છે. સ�Qતમાં ંૃ  એને 

અ!ર<ટ(³ના ઉપયોગથી કોઈ અિન<ટ થ(◌ુ◌ંુ  નથી) કહM છે. 

અર#ઠા ં�વાદમા ંતીખા,ં કડવા,ં લ=,ુ %�ન&ધ, તીÁણ, પ�યા પછ# 

પણ તીખા,ં ગરમ, મળને ખોતરનાર, ગભપાત/  કરાવનાર તથા 

વાH,ુ Q<ઠુ , ખજવાળં , િવષ અને િવ�ફોટકનો નાશ કરનાર છે. 

(૧) અર#ઠા�ં ં ુ પાણી પીવડાવવાથી ઊલટ# થતા ં િવષ નીકળ# 

\ય છે. (૨) અર#ઠાના ફ#ણથી માYુ ં ધોવાથી વાળ અને 

માથાની ચામડ#ની �d�ુ  થાય છે. આથી માથાના ખોડો, 

સોરાયસીસ, ખરજ|ુ,ં દાદર, Wદર# ³વા રોગો મટM છે. અર#ઠાને 

પદરકં M  િમિનટ પાણીમા ંપલાળ# રાખવાથી ફ#ણ થઈ શકશે. ફ#ણ 

પાચકં ે  િમિનટ માથા પર રહવાM  દ|M ં.ુ (૩) બાળકને પટમાે  ં ,કંુ 

આવતી હોય, આફરો ચડtો હોય, પટમાે  ંQિમૃ  થયા હોય તો પટે  
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પર અર#ઠા�ુ ંફ#ણ લગાડવાથી થોડ# વારમા ંશાિંત થાય છે અને 

કરિમયા હોય તો નીકળ# \ય છે.  

અ:નઅ:નઅ:નઅ:નુુુુ // //  અ:નુ /  |cનીૃ  છાલ સફદM  હોય છે. એ ¢દયરોગ�ુ ં

ઉFમ ઔષધ છે. જો લોહ#�ુ ંદબાણ વધારM W,ુ ંરહ(M ં ુહોય તો 

અ:નુ / -સાદડનો ઉપયોગ કરવો ન!હ, કમM  કM એ લોહ#�ુ ંદબાણ 

વધારM છે. એની છાલમા ંકÅ~શયમ�M ં ુ6માણ સાSંુ એ|ુ ંછે, ³થી 

એ ર4ત�ાવને જલદ# બધં કરM છે, ભાગgં ે ં ુહાડQંુ જલદ# સધાઈં  

\ય છે. ર4ત�ાવમા ંઅ:નુ /  અને અર8સીુ  �બૂ ઉપયોગી છે. 

અ:નનીુ /  છાલ�ુ ં અડધીથી એક ચમચી ,ણૂ/, ]ણ ચમચી 

અર8સીનોૂ  રસ અને એક એક ચમચી ઘી, મધ અને સાકર િમµ 

કર# Bધૂ  સાથે લવાથીે  ઉરઃcત-ટ#બીની કિવટ#M  ધીમે ધીમે મટ# 

\ય છે. ખાસીં  સાથે કફમા ં લોહ# પડ(ુ ં બધં થાય છે. આ 

િસવાય એક એક ચમચી અ:નુ / , ઘી, સાકર, ચાર ચમચી ઘWનો 

લોટ અને જbર hર(ૂ ં ુ Bધૂ  લઈ શીરો બનાવી ખાવાથી પણ 

ઉપરો4ત લાભ થાય છે. એક ચમચી અ:ન�ુ / ુ ં ,ણૂ/ ગોળના 

પાણી સાથે કM મલાઈ વગરના Bધૂ  સાથે લવાથીે  ¢દયરોગમા ં

ફાયદો થાય છે અને આH<યુ  લબાયં  છે. એ ઉપરાતં cય, 

@ણ�વર/ , ર4તિપF, હરસ, ર4ત�ાવ, +]ાવરોધૂ  વગરે M મટM છે. 

અ:નુ /  રસાયન Vણુ ધરાવ(ુ ંહોવાથી બળ6દ અને આH<ય6દુ  

છે. પશાબે  સાફ લાવે છે. આથી સો\ આ¥યા હોય તો સવાર-

સાજં લવાથીે  ઊતર# \ય છે. ,ણૂ/ લ|ે ં ુ ન ફાવે તો ઉકાળો 
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બનાવીને લઈ શકાય, બ\રમા ં મળતા ં અ:ના!ર<ટુ /  કM 

અ:નાસવુ /  લઈ શકાય. Vજરાતમાુ  ં³ને સાજડ કM સાદડ કહM છે 

તનેે સ�Qતમાં ંૃ  Ôઅ:નુ / Õ કહM છે. એની બહારની છાલ એકદમ 

લીસી અને સફદM  હોય છે. >દરની છાલ લાલાશ પડતી, \ડ# 

અને નરમ હોય છે. અ:નુ /  શીતળ, ¢દય માટM !હતાવહ, 

cતcય, િવષ, ર4તિવકાર, મદે, 6મહે તથા ચાદાં  ંમટાડનાર છે. 

અ:નનીુ /  છાલનો cીરપાક ¢દયના રોગોમા ંઆપવાથી ઉFમ 

લાભ થાય છે. અ:નનીુ /  છાલની !યા કષાયાxલ તથા ,નાૂ  

³વી થાય છે, ³ ર4તવા!હનીઓ�ુ ં સકોચનં  કરાવતી હોવાથી 

ર4તÈમણ વધે છે તથીે  ¢દયની પોષણ!યા સાર# થાય છે.  

અશોકઅશોકઅશોકઅશોક આસોપાલવ એ અશોક નથી. અશોકના ં|cોૃ  Cબાના ં

³વા ંઘ=રે ુ -િવશાળ થાય છે. એના ંપાન પણ Cબાના ં³વા ંજ 

હોય છે. એના ં ફળ �ી<મમા ં\ં̂  ુ ³વા ં થાય છે, ³ ખાઈ ન 

શકાય તવાે  ંઅ�યતં કડવા ંહોય છે. અશોક શીતળ, કડ|ુ,ં �ાહ#, 

વણ6દ/ , (Sુંૂ હોય છે. તે શોષ, અપચો(ગળા પર થતી ગાઠં), 

દાહ, Qિમૃ , સોજો, િવષ અને ર4તના િવકારો મટાડM છે. અશોકની 

છાલ ર4ત6દર-લોહ#વા મટાડM છે. એની છાલમાથીં  બનાવા( ુ ં

Pવ અશોકા!ર<ટ અનકે Ãીરોગોમા ંવપરાય છે. અશોકની છાલ 

Ãીરોગોમા ં�બૂ ઉપયોગી ઔષધ છે. (૧) એક &લાસ    ગાય કM 

બકર#ના    Bધમાૂ  ં એટgુ ં જ પાણી ઉમર#ે  એક ચમચી અશોક 

|cનીૃ  છાલ�ુ ં,ણૂ/ નાખી પાણી બળ# \ય �યા ંKધીુ  ઉકાળ#, 
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ઠ8ું કર# સવાર-સાજં પીવાથી અને આહારમા ંગરમ િપFવધક/  

P¥યોનો �યાગ કર#, સhણં ૂ / આરામ કરવાથી ર4ત6દર-લોહ#વા 

મટM છે. એમા ંબ\રમા ંતૈયાર મળ(ુ ંઅશોકા!ર<ટ પણ ઉFમ છે. 

(૨) સવાર-સાજં જxયા પછ# બે ચમચી અશોકા!ર<ટમા ં થો8ુ ં

પાણી ઉમર#ે  પીવાથી વ� ુ પડતા માિસક-લોહ#વાની તકલીફ 

તથા ગભાશયની/  િશિથલતા Bરૂ  થાય છે.  

અ;ગધાઅ;ગધાઅ;ગધાઅ;ગધાંંંં  એક &લાસ બકર#ના Bધમાૂ  ંએટgુ ંજ પાણી ઉમર#ે , 

એક ચમચી અ;ગધા�ં ં ુ,ણૂ/ અને સાકર નાખી પાણી બળ# \ય 

�યા ં Kધીુ  ઉકાળ# સવાર-સાજં cયના +Àયુ  ઔષધો સાથે 

પીવાથી જલદ# ફાયદો થાય છે. ³મ�ુ ંશર#ર �બૂ જ પાતTં-

Qશૃ  પડ# ગHુ ંહોય તથા વજન વધ(ુ ંજ ન હોય તઓે  પણ આ 

ઉપચાર કર# શકM.    

અ<ટમગલઅ<ટમગલઅ<ટમગલઅ<ટમગલંંંં  =ત=ત=ત=તૃૃૃૃ બ\રમા એ તૈયાર પણ મળ છં ે ે. વજ, કઠ, 

ÉાÊી, સફદ સરસવM , અનત+ળં ૂ , િસLધવ અન લaે ડ#પીપર આ 

આઠ ઔષધ સરખા વજન લઈ પાણીમા વાટ# ચટણી ³| ે ં ંુ

બનાવી એમા ચારગ¡ ગાય� ઘી અન સોળગ¡ પાણી મળવી ં ં ં ે ં ેુ ુ ુ

ધીમા તાપ ઉકાળ# ફ4ત ઘી બાક# રહ �યાર ઉતાર# ગાળ#ન ે M M ે

બાટલી ભર# લવીે . આ ઘી બાળકોન થો8 થો8 ચટાડવાથી ^d� ે ં ંુ ુ ુ

વધ છે ે, યાદશ%4ત તીu બન છ તથા શર#!રક ે ે અન માનિસક ે
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િવકાસ ઝડપી બન છે ે. ]ણ વષથી મોટા બાળકોન અડધી / ં ે

ચમચી ઘી સવાર-સાજ આપ|ં ં.ુ  

>કોલ>કોલ>કોલ>કોલ >કોલના ઝાડવા પચમહાલ તરફ �બ થાય છં ં ં ૂ ે. 

અષાઢ માસમા એના ફળ પાક છં ં M ે , ³ન ગામડાના લોકો ખાય છે ે. 

ફળનો રગ રતાશ પડતો ઘરો \ં^ડ# હોય છં ે ેુ . ઉપર� છો8 ું ંુ

ઉખડતા >દરથી ે ં લીચી ³વો ઘરો સફદ ગભ નીકળ છે ે ેM / , ³ 

બાળકો હpશ હpશ ખાય છે ે ે. >કોલના ફળ કફન હરનાર છં ે ે , 

પચવામા ભાર છં M ે, મળરોધક(કબ�જયાત કરનાર) છ અન ે ે

જઠરા%&નન મદ કર છે ં M ે. એ કફના રોગોમા ઉFમ છં ે. શર#રન ે

h<ટ કર છ તથા બળ આપ છુ M ે ે ે. એ વાH અન િપFના રોગોમા ુ ે ં

ઉપયોગી છે. દાહ-શર#રની Cત!રક બળતરાન શાત કર છે ં M ે .   

>ઘડો>ઘડો>ઘડો>ઘડોેે ેે  એનાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે, આથી એને 

સ�Qતમાં ંૃ  અપામાગ/ કહM છે. >ઘડો તીખોે  કડવો અન ગરમ છે ે. 

એ વાH અન કફના રોગોમા ઉપયોગી છુ ે ં ે. >ઘડોે  ચોમાસામા ં

બધે થાય છે. પાણીવાળ# વાડ#-ખતરોમાે  ં બારM માસ થાય છે. 

એના ંપાન લબગોળં  અને છડે M અણીયાળા ંહોય છે. એને લાબીં  

સળ# ઉપર માજરં  આવે છે. તનાે  ંmલના ંમp નીચનીે  તરફ અને 

બીજ અણીવાળા ં નાના ં હોય છે. >ઘડાનાે  ં +ળૂ, બીજ, 

પચાગcારં ં  અને પાન ઔષધમા ંવપરાય છે. (૧) અડધી ચમચી 

>ઘડાનાે  ં બીજ�ુ ં ,ણૂ/ ચોખાના ધોવાણ સાથે લવાે થી હરસમા ં
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પડ(ુ ં લોહ# બધં થાય છે. (૨) એના બીજ�ુ ં ,ણૂ/ સહજM  

Kઘવાથીૂં  h�કળુ  છaકો આવે છે અને માથાનો Bઃખાવોુ  મટ# \ય 

છે. (૩) >ઘડાનાે  બીજની રાબ બે ચમચી ખાવાથી ભ<મક 

(h�કળુ  �ખૂ લાગવાનો) રોગ મટM છે.  

>@ર>@ર>@ર>@ર લીલા ં>@રમા ંલોહ, તા^ં,ુ કÅ~શયમM , િવટામીન વગરેM 

પોષક ત��વો સારા 6માણમા ંરહલાM  ં છે. Kલભુ  હોય તો લીલા,ં 

પાકા,ં તા\ ં>@ર ખાવા ંજોઈએ. Kકાૂ  ંઅને લીલા ંબનેં >@ર 

રચકM -મળ સાફ લાવનાર, +]6|િFૂ ૃ  વધારનાર, પૌ�<ટક અને 

ર4તવધક/  છે. પા8રોગમાં ંુ  તથા Bબળુ /  ¥ય%4ત, ગZભËણી, બાળકો, 

|�ોૃ  સqનેુ !હતકાર# છે. રોજ સવાર-સાજં બથીે  ]ણ >@ર �બૂ 

ચાવીને ખાઈ ઉપર એક &લાસ Bધૂ  પી|ુ.ં  

આBઆBઆBઆBુુુુ આBુ ચpટ# ગયલાે  મળને તોડનાર, ભારM, તીÁણ, ઉ<ણ, 

જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, તી�ુ,ં પ�યા પછ# મ�રુ, Scુ , વાH ુ

અને કફ મટાડનાર, ¢દય માટM !હતાવહ અને આમવાતમા ંપXય 

છે. રસ તથા પાકમા ંશીતળ છે. (૧) કા@ં અને િસLધવ કM મીઠા 

સાથે લવાથીે  પાચક, અ%&નદ#પક, કબ�જયાત તથા આમવાતનો 

નાશ કરનાર છે. (૨) બે ચમચી આBનોુ  રસ, બ ેચમચી લa^નોુ  

રસ અને ૧/૪ ચમચી િસLધવ જમતા ંપહલાM  ંલવાથીે  જઠરા%&ન 

6દ#�ત થાય છે, +ખુ અને ¢દયની �d�ુ  થાય છે, �વરભદે 

(અવાજ બસીે  જવો), ઉધરસ, દમ, અપચો, અSZચુ , મળાવરોધ, 
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સો\, કફ, વાH ુઅને મદા%&નં  મટાડM છે. (૩) ભોજનની પહલાM  ં

નમક અને અ◌ાBુ સવ/ કાળે પXય છે. એ જઠરા%&ન 6દ#�ત 

કરનાર, SZચુ  ઉપ\વનાર અને @ભ તથા કઠનં  ે સાફ કરM છે. 

(૪) તમે  છતા ંકોઢ, પા8રોગં ુ , +]Q�છૂ ૃ -અટક# અટક#ને પશાબે  

થવો, ર4તિપF, uણ-ચાદાં ,ં �વર અને દાહ હોય �યારM અને 

�ી<મ તથા શરદ  ઋ(માુ  ં અ◌ાBુ !હતકાર# નથી. (૫) ચણા 

³વડા આBનાુ  પાચં-છ `કડાૂ  એક &લાસ પાણીમા ં નાખી 

ઉકાળવા. અડધો કપ પાણી બાક# રહM �યારM ઉતાર#, ગાળ#ને 

એટgુ ંજ Bધૂ  અને એક ચમચી સાકર નાખી સામાOય ચાની ³મ 

ધીમે ધીમે સવાર-સાજં પીવાથી કફ, શરદ#, ઉધરસ, માથાનો 

Bઃખાવોુ  તમે  જ કમર અને છાતીની પીડા મટM છે. આBુ તીÁણ 

અને ઉ<ણ હોવાથી આ ઉપચારથી શર#રના KÁમૂ  માગ�ના 

અવરોધો Bરૂ  થાય છે. આહાર�ુ ં યો&ય પાચન થાય છે અને 

રસ, ર4તા!દ ધા(ઓનીુ  |d�ૃ  થતા ંશર#ર �વ�થ, Kુદંર બને છે. 

િપFના રોગોમા ંઅને િપF 6Qિતવાળાએૃ  આ ઉપચાર ન કરવો. 

(૬) �વચાના રોગોમા,ં કઈં  વા&Hુ ં હોય �યારM, લોહ#ની ઉણપ 

હોય, ગરમીની 6Qિતૃ  હોય, +]જનનૂ  ત]ં િવષયક રોગ હોય કM 

એિસ!ડટ# રહતીM  હોય તો આBનોુ  6યોગ કરવાથી હાિન થાય છે. 

એમા ંઆBુ ન લ|ે ં.ુ  

આBઆBઆBઆBુુુુ����ુુુુ ંં ં ંચાટણચાટણચાટણચાટણ ૫૦૦ �ામ આBુ છ#ણી પ�ટે  બનાવી ૫૦૦ 

�ામ ઘીમા ંધીમા તાપે હલાવતા ંહલાવતા ંશક|ે ં.ુ શકતાે  ંલાલ 
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રગ�ં ં ુ થાય �યારM તમાે  ં ૫૦૦ �ામ ગોળની ચાસણી િમµ કર# 

�બૂ હલાવી બાટલીમા ંભર# લ|ે ં.ુ આ ચાટણથી �ખૂ લાગ ે છે, 

ભોજન પર SZચુ  પદાે  થાય છે, વજન વધે છે તથા કફ Bરૂ  થાય 

છે. ગભાશયના/  દોષ અને અિનયિમત માિસકમા ં પણ �બૂ 

!હતકર છે. 6Kતાએુ  આ ચાટણ એક-દોઢ માસ Kધીુ  લ|ે ં ુ

જોઈએ, ³થી ગભાશયમા/  ંબગાડ રહ# જતો નથી. 

આમલીઆમલીઆમલીઆમલી સ�હણીં  થયો હોય એટલે આહાર પ�યા વગર બહાર 

નીકળ# \ય તો આમલીના ં ૧૦ �ામ પાન ધોઈને અડધા કપ 

ચોખાના ધોવાણમા ં લસોટ# પ�ટે  ³|ુ ં બનાવી સવાર-સાજં 

પીવાથી અને યો&ય પર@M  પાળવાથી આઠ-દસ !દવસમા ંમટ# 

\ય છે.  અSZચુ  અને �ખૂ લાગતી ન હોય તો રા]ે ૧૦-૧૫ 

�ામ આમલી એક &લાસ પાણીમા ંપલાળ# રાખી, સવારM મસળ#, 

ગાળ#, સોપાર# ³ટલો ગોળ ઓગાળ# પીવાથી અbZચ Bરૂ  થશે 

અને સાર# �ખૂ લાગશે.   

આમળાઆમળાઆમળાઆમળાંંં ં  આમળા ં +]લૂ , ઠડાં  ં અને રસાયન છે. (૧) 

+]માગનીૂ /  ગરમીમા,ં અિનયિમત અને �બૂ આવતા માિસકમા,ં 

કોઠM ગરમી-રતવા હોય અને વારવારં  કKવાવડુ  થતી હોય, 

ગભ�થ/  બાળકનો િવકાસ અટક# જતો હોય તો ૧-૧ ચમચી 

આમળા�ુ ં,ણૂ/, સાકર અને શતાવર#�ુ ં,ણૂ/ િમµ કર# રોજ રા]ે 

જxયા પછ# ફાક# જ|ુ.ં ઉપર Bધૂ  પી|ુ.ં તીખી, ગરમ, તીÁણ 
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ચીજો, ગરમ મસાલો, અથાણા,ં પાપડ બધં કરવા.ં (૨) આમળા ં

રસાયન છે, અને એનાથી કોઈપણ રોગ મટાડ# શકાય છે. નવા 

રોગોમા ં તા\ ં આમળા ં અને :નાૂ  રોગોમા ં Kકાૂ  ં આમળા ં

અસરકારક હોય છે.  

આવળઆવળઆવળઆવળ આવળ ભારતમા ંબધે જ થાય છે. એના ંપીળા ંસોનર#ે  

mલોથી આ છોડ તરત ઓળખાઈ \ય છે. આવળ કડવી, 

શીતળ અને Cખોને !હતકારક છે. (૧) એક ચમચી આવળના 

mલની પાદડ#ઓં  અને એટલી જ સાકર ગાયના Bધમાૂ  ંવાટ#ને 

ચાટ# જવાથી સગભા/ Ãીઓની ઊલટ#-ઊબકા બધં થાય છે. (૨) 

આવળના mલોનો Vલકદુ ં  પશાબનાે , �વચાના અને પટનાે  

રોગોમા ંસારો ફાયદો કરM છે તથા શર#રનો રગં  Kધારુ M છે. (૩) 

પગના મચકોડ પર આવળના પાન બાધવાથીં  મચકોડનો સોજો 

અને Bઃખાવોુ  મટ# \ય છે. (૪) આવળના ં mલોનો ઉકાળો 

અથવા આવળના પચાગ�ં ં ં ુ ,ણૂ/ અડધી ચમચી જમતા ંપહલાM  ં

લવાથીે  અને જbર# પર@M  પાળવાથી ડાયાબીટ#સમા ં ફાયદો 

થાય છે. (૫) આવળના mલોને Kકવીનૂ  ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ અડધી 

ચમચી ³ટgુ ં ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  સવ/ 6કારના 6મહે 

મટM છે.  

આસોતર#આસોતર#આસોતર#આસોતર# આસોતર#ના ંઝાડ કાચનારનાં  ઝાડને મળતા ંઆવે 

છે. તે ૮ થી ૧૦ mટ ³વડા ંહોય છે. તેના ંપાન કાચનારનાં  ંપાન 

³મ +]િપLડૂ  આકારના ં \ડા ં અને મોટા ં હોય છે. ³નો બીડ# 
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બનાવવામા ં ઉપયોગ થાય છે. આસોતર#ને ચપટ# અને લાબીં  

શaગો થાય છે. એની છાલ દોરડા ં બનાવવામા ં કામ લાગ ે છે.           

(૧) આસોતર#ની  શaગ�ુ ં ,ણૂ/ ૧-૧ ચમચી લવાથીે  મરડો અને 

ઝાડા મટM છે. (૨) પશાબનાે  રોગ, પશાબનીે  ગરમી અને 

પરિમયામા ં આસોતર#ના પાનનો રસ સાકર સાથે લવોે . (૩) 

શર#ર પર સો\ ચડtા હોય તો આસોતર#ના પાનને પાણીમા ં

વાટ#, ચટણી ³|ુ ંકર# લપે  કરવો. કઠમાળં  ઉપર પણ આ લપે  

કામ કરM છે. (૪) મp આવી ગHુ ં હોય, ગTં બસીે  ગHુ ં હોય, 

અવાજ બરાબર ન આવતો હોય કM ગળાના બી\ રોગોમા ં

આસોતર#ના પાનનો ઉકાળો મpમા ંભર# રાખી કોગળા કરવા. 

CકડોCકડોCકડોCકડો Cકડો ગરમ છે તથીે  કફ અને વાHનાુ  રોગોમા ંબq ુ

સાSંુ કામ આપે છે. પર(ં  ુએ ઝર#ે  છે, તથીે  તનોે  સાવચતીથીે  

ઉપયોગ કરવો જોઈએ. (૧) નાના ંપતાસામાં  ં કા¡ુ ં પાડ# તમાે  ં

Cકડાના Bૂધના ંબચારે  ટ#પા ંનાખી રાખી +કવાૂ .ં ÎયારM ;ાસના 

રોગીને એકદમ દમનો qમલોુ  થાય �યારM આ પતાKુ ં ખાઈ 

જવાથી કફ ઢ#લો થઈ બહાર નીકળ# જશે અને ;ાસનો qમલોુ  

હળવો પડશે. (૨) તલ કM સરસવના તલમાે  ં Cકડાના ં મોટા,ં 

પાકા,ં ભરાવદાર પાન એક એક નાખી તળવા.ં પાન સાવ બળ# 

\ય એટલે તનેે કાઢ# બી:ુ ંપાન તળ|ુ.ં આ ર#તે તૈયાર કરgM ં ુ

તલે  શીશીમા ં ભર# લ|ે ં.ુ વાના દરકM  \તના Bુ:ખાવામા ં આ 

તલનીે  માZલશ કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૩) પટમાે  ંBુ:ખ( ુ ંહોય 
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તો Cકડાના પાકા પાનને ગરમ કર# પટે  ઉપર બાધવાથીં  

પટનોે  Bુ:ખાવો મટM છે. (૪) Cકડો એક રસાયન ઔષધ છે. 

³નાથી શર#રની સાતયે ધા(ઓ�ુ ુ ં પોષણ થાય તને  ે રસાયન 

કહM છે. એનાથી યQતનીૃ  !યા Kધરુ M છે. વાH,ુ િપF અને કફ 

]ણ ેદોષોમા ંCકડાથી લાભ થાય છે. (૫) �જલીૂ -ખજવાળમાં  ં

Cકડાના પાનના રસમા ંહળદર મળવીે  લગાડવાથી તે મટM છે. 

(૬) ખસનો ફો~લો ફોડ# Cકડા�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી ખસ જલદ# 

મટM છે. (૭) હળદરના ,ણમાૂ ં/  Cકડા�ુ ં Bધૂ  અથવા ગૌ+]ૂ 

મળવીે  લપે  કરવાથી અથવા પ�ટે  બનાવી શર#રM ઘસવાથી 

ખજવાળં -�જલીૂ  તરત જ મટ# \ય છે. (૮) મોઢા પર કM 

શર#રના કોઈ પણ ભાગ પર કાળાશ હોય તો Cકડાના Bધનાૂ  ં

થોડા ં ટ#પા ં ગૌ+]માૂ  ં મળવીે  ઘસવાથી થોડા જ !દવસોમા ં

Kવાળપું  અને Kદરતાું  આવે છે. (૯) કફ કમM ે કર# Äટો પડતો ન 

હોય અને કબ�જયાત રહતીM  હોય તો Cકડાના Bધનાૂ  ં ચારથી 

પાચં ટ#પા ં પતાસામા ં પાડ# રોજ એક પતાKુ ં સવાર-સાજં 

ખાવાથી �બૂ જ રાહત થાય છે.    

ઈસપગોલઈસપગોલઈસપગોલઈસપગોલ બq+]તામાુ ૂ  ં સાદા પાણી સાથે કાયમ સવાર 

બપોર સાજં ૧-૧ ચમચો ઈસપગોલ ફાક|ુ.ં  

ઉકાળોઉકાળોઉકાળોઉકાળો (૧) Kક#ૂ  વન�પિતઓ�ુ ં જવQટૂ િમµણ ભVેં ુ કર# 

ડ�બામા ંભર# રાખી શકાય. (૨) લીલી વન�પિત ³ટલી તા@ 
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તટલીે  સાર#. તનેે ઉકાળો બનાવતી વખતે જ Qટ#નૂ ે મળવવીે  

જોઈએ. (૩) ઉકાળો પલાળવા કM ઉકાળવા �ટ#લના વાસણનો 

ઉપયોગ કરવો જોઈએ. (૪) ઉકાળો પલાળો �યારM ઢાકોં  અને 

ઉકાળો �યારM ન ઢાકોં . (૫) ધીમા તાપે ઉકાળવાથી ઉકાળો વ� ુ

Vણકાર#ુ  બને છે. (૬) ઉકાળાના P¥યોનો વ�માુ  ં વ� ુ બ ે જ 

વખત ઉકાળો બનાવવામા ં ઉપયોગ કરવો. (૭) ઉકાળો તાજો 

અને ગરમ ગરમ જ પીવો, આગલા !દવસનો વાસી ઉકાળો 

પીવો ન!હ કM ત�ે ં ુ તૈયાર 6વાહ# પી|ુ ં ન!હ. (૮) ઉકાળો 

!દવસમા ંએક કM બ ેવાર પીવો. તે ખાલી પટે M વ� ુલાભ આપે 

છે. એટલે સવારM નરણે કોઠM કઈં  પણ ખાધા વગર તને  ેલવાનોે  

સમય ઉFમ છે. (૯) ઉકાળામા ંમધ મળવવા�ે ં ુહોય તો તે ઠરM 

પછ# જ મધ ઉમર|ે ં.ુ (૧૦) એમા ં તજ, લિવLગ, એલચી ³વા ં

Kગધીુ ં  P¥યો મળવવાનાે  ંહોય તો ઉકાળો બના¥યા પછ# પીતી 

વખતે ,ણનાૂ /  bપમા ંમળવીને  ેલવાે .ં અગાઉથી ન નાખવા.ં (૧૧) 

ઉકાળામા ંસાકર નાખવી હોય તો વાHમાુ  ંચોથા ભાગ,ે િપFમા ં

અડધા ભાગ ેઅને કફમા ંસોળમા ભાગ ેનાખવી. (૧૨) ઉકાળામા ં

મધ નાખવા�ુ ં હોય તો વાHમાુ  ંસોળમા ભાગ,ે િપFમા ંઆઠમા 

ભાગ ેઅને કફમા ંચોથા ભાગે નાખ|ુ.ં (૧૩) ઉકાળામા ંBધૂ , ઘી, 

તલે , ગો+]ૂ, ગોળ ³વા 6વાહ# લવાનાે  ં હોય તો ૨૦ િમ.લી. 

³ટલા ંલવાે .ં બી\ ંKગધીુ ં  P¥ય મળવવાનાે  ં હોય તો ૩ થી ૪ 

�ામ લવાે .ં   
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ઉFમઉFમઉFમઉFમ રસાયનરસાયનરસાયનરસાયન શખh<પીં ુ , ÉાÊી, ગળો. ગોખSંુ, આમળા,ં 

³ઠ#મધ અને શતાવર# દરક�M ં ુ ૧૦૦ �ામ બાર#ક ,ણૂ/, લોહ 

ભ�મ અને યશદ  (જસત)  ભ�મ ૧૨-૧૨ �ામને સાર# ર#તે 

મળવીે  ૨ થી ૪ �ામ બપોરM અને સા³ં જxયા પછ# લ|ે ં.ુ પદરં  

!દવસ પછ# બધં કર|ુ.ં ફર#થી પદરં  !દવસ પછ# લ|ે ં.ુ આ ર#તે 

િનયિમત 6યોગ ચાg ુ રાખવાથી શર#રની ધા(ઓુ અને બળ 

વધે છે. યાદશ%4ત સાર# રહM છે અને રોગ6િતકારક શ%4ત વધે 

છે. આ એક ઉFમ રસાયન છે. મ�6મહનાુ ે  દદÐઓ મ�6મહનીુ ે  

દવા સાથે આ યોગ લે તો શ%4તમા ંવધારો થાય છે.   

ઉમરોઉમરોઉમરોઉમરો ઉમરો, પીપળો, પીપર, \ં̂  ુઅને વડ એક જ વગના/  ં

|cોૃ  છે. એને પચવ~કલં  કહM છે. આ પાચં ે|cોનીૃ  છાલ દવામા ં

વપરાય છે. એના ઉકાળાથી મp પાક|ુ,ં @ભ આડ# થવી, પઢાે  ં

પાક# જવા ં વગરે M મટM છે. એના ઉકાળાની બ�તી લવાથીે  

Cતરડામા ં પડલાM  ં ચાદાં -ંઘારા,ં ર4ત અને પSુ સાથનાે  ઝાડા, 

અ~સરટ#વM  કોલાયસીસ વગરે M મટM છે. શર#રના કોઈ પણ 

ભાગમાથીં  લોહ# જ(ુ ં હોય તો ઉમરાનો ઉપયોગ કર# શકાય. 

તનીે  છાલ, પાન, ફળ, +ળૂ બધા ંજ ઉપયોગી છે.  

એરડોએરડોએરડોએરડોંં ંં   એરડોં  વાH ુBરૂ  કરM છે. તે મ�રુ, ઉ<ણ અને તીÁણ છે. 

શર#રના Cત!રક µોતો-માગ�મા ં6વશીે   સવ]/  ¥યાપી \ય છે. 

તે શર#રના માગ�ની �d�ુ  કરM છે, વય�થાપન કરનાર-ઉમર 
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જણાવા દતોM  નથી,  અને આરો&યદાયક છે. ઉપરાતં ^d�વધકુ / , 

બળ વધારનાર, કાિતં  અને �+િતવધકૃ /  છે. ગભાશયના/  અનકે  

રોગોમા,ં પટનાે -Cતરડાના રોગોમા,ં �નાુ  રોગોમા ંવાH ુઅને 

કફના રોગોમા ં ઉપયોગી ઔષધ છે. (૧) :નાૂ  વાHનાુ  રોગમા ં

એરડાનાં  +ળનીૂ  છાલનો બે ચમચી �કોૂ  બે &લાસ પાણીમા ંએક 

કપ પાણી બાક# રહM �યા ંKધીુ  ઉકાળ#, ઠ8ું પાડ# બ ેચમચી મધ 

નાખી સવાર-સાજ પી|ુ.ં એનાથી કટ#�ળૂ, કમર કM સાધાં  

જકડાઈ જવા,ં સાધાં  Bઃખવાુ , પaડ#ઓ અને �નાHઓ�ુ ુ ંકળતર, 

રાઝણં  વગરમાે M  ં�બૂ ફાયદો થાય છે. વાHનાુ  ઉ� રોગમા ંઆ 

ઉકાળામા ં એક ચમચી !દવલે  અને બે ચમચી Kઠનોૂં  પાઉડર 

નાખી પીવામા ંઆવે તો વ� ુ લાભ થાય છે. (૨) !દવલે એક 

ત°ન િનદ�ષ િવરચનM  P¥ય છે. એ ઘણા રોગો મટાડM છે. :નીૂ  

કબ�જયાત, કોઠામા ં ગરમી, Bઝતાૂ  હરસ, મળમાગમા/  ં ચીરા, 

વારવારં  ,કંૂ આવી ઝાડા થવા, Cતરડામા ં કM મળમાગમા/  ં

બળતરા થવી વગરમાે M  ં !દવલે  ઉFમ ઔષધ છે. એક &લાસ 

ગરમ Bધમાૂ  ંબથીે  ]ણ ચમચી કM પોતાની 6Qિતૃ  +જબુ  !દવલે  

નાખી રા]ે Kતીૂ  વખતે પીવાથી એક-બ ેપાતળા ઝાડા થઈ કફ 

િપFા!દ દોષો નીકળ# \ય છે અને Cતરડાની શ%4ત વધે છે. 

(૩) દરરોજ સવારM એક કપ Kઠનાૂં  ઉકાળામા ં એકથી દોઢ 

ચમચી !દવલે  નાખી પીવાથી આમવાત મટM છે.  (૪) વાHનાુ  

રોગીએ એરડાનાં  પાનને બાફ# વાના Bુ:ખાવાની જ&યાએ 

બાધવાં .ં (૫) પશાબે  બધં થયો હોય કM અટક#ને આવતો હોય તો 
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એરડાનાં  પાનને બાફ#ને પઢાે  ઉપર ગરમ ગરમ બાધવાથી 

પશાબનીે  Äટ થાય છે. (૬) એરડાનાં  +ળનીૂ  છાલ પરમ 

વાતહર છે. તનેે અધકચર# ખાડ#ં , ઉકાળો બનાવી પીવાથી 

તમામ 6કારના વાના રોગ મટM છે. (૭) એરડાનાં  ંબી-!દવલાનાે  ં

ફોતરા ં કાઢ# ચાર-છ બીજ Bધમાૂ  ં ઉકાળ# પીવાથી વાના રોગો 

મટM છે તથા પટે  અને પાચન ત]નાં  રોગોમા ંફાયદો થાય છે. 

એલચીએલચીએલચીએલચી     એલચી મpની Bગધુ }  Bરૂ  કરM છે. એ Kગધીુ ં , 

bZચકારક, �ખૂ લગાડનાર, આહાર�ુ ંપાચન કરાવનાર, કફ અને 

વાHનોુ  નાશ કરનાર અને ઉFજકે  છે. ¢દયને બળ આપનાર, 

;ાસ, >ગોનો ]ોડ, +]Q�છૂ ૃ , ખાસીં  અને cયમા ંઉપયોગી છે. 

અ½નળ#ની િશિથલતા અને દાહ-બળતરાવાળા રોગોમા ં બq ુ

ઉપયોગી મનાય છે. પાચકરસોની ઉ�પિF ઓછ# થતી હોય, 

િપFનો ઉZચત ર#તે �ાવ થતો ન હોય તો એલચી અ+gૂય્ 

ઔષધ છે.  નાની એલચી રસમા ં તીખી, Kગિધતુ ં , શીતળ, 

પચવામા ં હલક#, કફનાશક, વાHનાશકુ , દમ-;ાસ, ઉધરસ, 

હરસ અને +]Q� ૂ ૃ  મટાડM છે. નાની એલચીના દાણા�ુ ં,ણૂ/ ૬૦ 

�ામ અને શકલીે M  !હLગ ૧૦ �ામ િમµણ�ુ ં પા (૧/૪) ચમચી 

³ટgુ ં,ણૂ/ સવાર-સાજં લa^નાુ  રસ સાથે લવાથીે  પટનોે  વાH,ુ 

આફરો તમે જ ઉદર�ળૂ મટM છે. રા]ે એલચી ખાવી ન!હ, તથીે  
ઘચરકો આવી કોઢ થવાનો સભવં  રહM છે.     
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એલચોએલચોએલચોએલચો  ખાટખ`બોુ ં  એને સ�Qતમાં ંૃ  પણબીજ/  કહM છે, કમM  કM 

એના પાનમાથીં  નવો છોડ ઊગે છે. અને એના પાનથી ઘા 

Sઝાતોુ  હોવાથી !હLદ#મા ંઘાવપFા કM જÀમહયાતે  કહM છે. આના 

નાના છોડ બqવષાHુ /  ુ હોય છે અને Qડામાુ ં  ં પણ ઉછર#ે  શકાય. 

એના ંપાન \ડા,ં રસદાર અને કાગર#વાળાં  ંહોય છે. પાન સહજM  

ખાટા ં હોવાથી Vજરાતીમાુ  ં એને ખાટખ`બોુ ં  પણ કહM છે. એના 

પાનના ંભ�જયા ંઅને ચટણી બને છે. (૧) ગમે તવોે  ર4ત�ાવ 

થતો હોય તો પાન ધોઈ લસોટ# તનીે  gગદ#ુ  ઘા પર બાધવાથીં  

લોહ# નીકળ(ુ ં બધં થાય છે અને ઘા જલદ# મટM છે. (૨) 

મ�6મહમાુ ે  ં કટલીકM  વખત પાઠા(ંકાબOકલ/ ) પડM છે અને મોટા 

Vમડાનીુ  ³મ પાકM છે. આની ઉપર એલચાના ંપાન બાધવાથીં  

પાRંુ જલદ# Sઝાઈુ  \ય છે. (૩) એલચાના પાનના રસના ંચાર-

પાચં ટ#પા ંનાકમા ંપાડવાથી નસકોર#મા ંનાકમાથીં  પડ(ુ ંલોહ# 

બધં થાય છે. (૪) ચોટ વાગવી, +ઢમારૂ , ગાઠં, uણ વગરે M 

ઉપર એલચાના ંપાન સહજM  ગરમ કર# બાધવાથીં  સોજો ઊતર# 

\ય છે. (૫) ઘા પડtો હોય તો પાનની gગદ#ુ  કર# ઘા પર 

+ક#ૂ  ઉપર બી:ુ ં પાન +ક#ૂ  પાટો બાધવાથીં  ઘા જલદ# મટ# 

\ય છે.   

કચર#Hકચર#Hકચર#Hકચર#H ુુુુ ંં ં ંગોળથી ]ણ ગણા કાળા તલ લઈ બનનં ે  ે�બૂ ખાડ#ં -
Qટ#ૂ  અથવા મશીનમા ંપીલી Kઠંૂ, ગઠોડાં  ³વા ંઔષધીય P¥યો 

થોડ# મા]ામા ંમળવવાે .ં કચર#Hુ ં%�ન&ધ, ઉ<ણ, મ�રુ, થો8ુ ં(Sુંૂ, 
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�વચા અને વાળ માટM !હતકાર#, વાHનોુ  નાશ કરનાર અને 

ભોજન પરની અSZચુ  Bરૂ  કરનાર છે. વજન વધારવા 

િશયાળામા ં કચર#Hુ ં ખાસ ખા|ુ.ં ૩-૪ ચમચી અથવા 

પાચનશ%4ત +જબુ  સવાર-સાજં �બૂ ચાવીને ખા|ુ.ં 

કઠોળકઠોળકઠોળકઠોળ (૧) કઠોળમા ં6ો!ટન ઉપરાતં કÅ~સયમM  સારા 6માણમા ં

છે. આપણ ે કÅ~સયમM  માટM Bધનોૂ  ઉપયોગ કર#એ છ#એ. Bધૂ  

કરતા ંકઠોળમા ંઅડધા 6માણમા ંકÅ~સયમM  છે. તે જ ર#તે તમાે  ં

ફો�ફરસ અને લોહ ત��વ પણ છે. Zલિસિથન પણ કઠોળમા ંસારા 

6માણમા ંછે. કઠોળમા ંગધક�ં ં ુ6માણ સાSંુ હોય છે. તનેે લઇને 

³ ગસૅ  ઉ�પ½ થાય છે, તથીે  Bગધુ }  આવે છે. શાકાહાર# માટM 

કઠોળ Bધૂ -માસનીં  ગરજ સારM છે. (૨) કઠોળને �બૂ સાર# ર#તે 

પકવવા ંજોઈએ, તો જ તે પચી શકM છે. આખા ંકઠોળને ફાટ#ને 

mટ#  \ય �યા ં Kધીુ  અને દાળને પાણીમા ંઓગળ# \ય �યા ં

Kધીુ  ચડવવીે . દાળ કM કઠોળને ³મ વ� ુઉકાળો તમે  તે વ� ુ

Kપા�યુ  બને છે.  

કડવોકડવોકડવોકડવો રસરસરસરસ કડવો રસ @ભ પર +કતા જ બી\ રસોની �હણ ૂ ં

શ%4તનો નાશ કર છM ે. મpઢાનો �વાદ બગાડ# દ છM ે. એ +ખ સાુ ફ 

કર છM ે. મp જો કડ| રહ( હોય તો કડવાશ મટાડ# મpનો �વાદુ ું M ં -

રસ Kધાર છુ M ે . મpમા શોષ જગાવ છં ે ે. કડવો રસ પોત અરોચક ે

હોવા છતા ત અSZચન હરનાર છં ે ે ેુ . િવષન Bર કરનારે ૂ , QિમÒનૃ , 
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+�છાૂ /, દાહ-બળતરા, ખજવાળં , Q<ઠુ , તરસ વગર� શમન ે M ંુ

કરનાર છે. માસ અન ચામડ#ન Bઢં ે ે ૃ  કરનાર, તાવ મટાડનાર, 

�ખ લગાડનારૂ , આહાર પચાવનાર, ધાવણની �d� કરનારુ , 

મળન ખોતરનારે , ઢ#લાપ¡ ઉ�પ½ કરનારું , મદે, ચરબી, 

લસીકા, પSંુ, પરસવોે , મળ, +]ૂ, િપF અન કફ� શોષણ ે ંુ

કરનાર છે. એ �વભાવ શીતળે , Scુ -gખો અન પચવામા હલકો ુ ે ં

છે. એ કઠની �d� કર છ અન ^ં M ે ેુ dુ�શ%4ત વધાર છM ે.   

કડવા રસ� વ� પડ( સવન કરવાથી એના �વ�છુ ુ ું ં ે , gખા અન ૂ ે

કકશ Vણન લીધ રસ/ ૂ ે ે , ર4ત, માસ વગર સાતય ધા(ઓ Kકય ં ે M ે ૂુ

છે, !ઢય/-�નો cય થાય છુ ે,  આથી નhસકતા પણ આવી શકુ ં M. 

આ કારણ જ �દોષની ખામીવાળા hSષના આહારમા કડવી ે ંુ ુ ુ

ચીજ બધ કરાવવામાં  ં આવ છે ે. કડવો રસ વ� ખાવાથી ુ

શર#રના Cત!રક �ોતો-માગ� ³મ ક પરસવાના માગ�M ે , 

+]વાહ#ૂ , �વાહ# માગ� વગર સાકડા થાય છુ ે M ં ે. એનાથી 

બળcય, Qશતાૃ -પાતળાપ¡ુ,ં &લાિન, ચ�ર, +�છાુ /, +ખશોષ ુ

થાય છ અન �ત�ધતાે ે , સવાગ�ળ} ૂ , લકવો, િશરઃ�ળૂ, જડતા 

અન વદના ે ે ઉ�પ½ થાય છે.  

કડાછાલકડાછાલકડાછાલકડાછાલ કડો કM ક8ુ |cનૃ  ે આHવદમાુ ¾  ં Qટજુ  કM ઈOPજવ�ુ ં

|cૃ કહM છે. (૧) એક ચમચી કડછાલ�ુ ં,ણૂ/ એક કપ દહaમા ં

બરાબર મળવીે  સવારM અને બપોરM લવાથીે  :નોૂ  મરડો, 
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સ�હણીં , ચીકણા-પ�યા વગરના ઝાડા, Cતરડાની નબળાઈ 

વગરેM મટM છે. (૨) ૧૦૦ �ામ ક8ના ,ણમા એટલો જ ગોળ ુ ૂ ં/
મળવી ચણાના દાણા ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવવીે . સવાર, બપોર, 

સાજ બ�બ ગોળ# પાણી સાથ લવાથી િપFની અિધકતાન લીધ ં ે ે ે ે ે

ખાટા ઓડકાર-ઊલટ#, પટમા બળતરાે ં , મpની કડવાશ, પૈિતક 

િશરઃ�ળૂ, ³વી તકલીફો મટ છM ે. વળ# પાચન!યામા Kધારો ં ુ

થતા શર#રનીં  િનબળતા પણ મટ છ/ M ે.  

કમળકમળકમળકમળ કમળ અ◌ાHવદ�ુ ુ¾  ં એક ઉFમ ઔષધ છે. એ શીતળ, 

મ�રુ, કફ અને િપFનો નાશ કરનાર, શર#રનો વણ/ Kધારનારુ , 

તરસ શાતં કરનાર, બળતરા તમજે  ઝરનીે  અસર મટાડનાર, 

િપFથી થનાર# ચામડ#ની અને લોહ#ની િવQિતઓૃ  અને 

અxલિપF વગરમાે M  ંઉપયોગી છે. સફદM  કમળમા ંશીતળતા અને 

મ�રુ રસ અિધક હોવાથી િપFના રોગોની શાિતં  માટM અિત 

ઉFમ છે. લાલ કમળમા ં ર4તના દોષોને Bરૂ  કરવાનો અને 

મૈYનશ%4તુ  વધારવાનો િવશષે  Vણુ છે. કમળની પાખડ#ઓં  

રસાયનમા ં µ<ઠે , શર#રને KBઢુ ૃ  કરનાર તથા વાળને કાળા 

કરનાર છે. અ◌ા�િુનક મત +જબુ  કમળની પાખંડ#ઓ ¢દયને 

બળ અ◌ાપનાર, ર4ત�ાવને રોકનાર, પશાબે  વધારનાર તથા 

પશાબનોે  �વાભાિવક રગં  અ◌ાપનાર છે. 
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કરજકરજકરજકરજંંંં  કરજનોં  �વાદ તીખો, ક8ચોૂ , સહજM  કડવો, (રોુ  હોય છે. 

એ�ુ ંદાતણ કરવાથી દાતં બગડતા નથી, મpની Bગધુ }  મટM છે, 

ચીકાશ Bરૂ  થાય છે અને આહાર પર bZચ ઉ�પ½ થાય છે. 

પટમાે  ંગસૅ  થતો હોય, વાનો ગોળો થતો હોય, �ખૂ ન લાગતી 

હોય, અપચા ³|ુ ંરહ(M ં ુહોય તો કરજનાં  પાન�ુ ં પાથી અડધી 

ચમચી ,ણૂ/ એક &લાસ મોળ# છાસમા ં નાખી પીવાથી લાભ 

થાય છે. હરસમા ંપણ આ ઉપચાર �બૂ સારો છે. શર#રના કોઈ 

પણ ભાગમા ંBઃખાવોુ  થતો હોય તો સહજM  ગરમ કરલાM  ંકરજનાં  ં

પાન બાધવાથીં  શીª ફાયદો થાય છે. કરજનાં  બીજ�ુ ં તલે  

�વાચાના અનકે  રોગોમા ંઉપયોગી છે. Vજરાતમાુ  ં કણઝા નામે 

એક મો`ંુ |cૃ થાય છે, ³નો ઔષધમા ં ઉપયોગ કર# શકાતો 

નથી, કમM  કM એ બq ુજ ગરમ છે. કટલીકM  જ&યાએ એને પાપડ#, 

સૌરા<�મા ંચરલM  અને !હOદ#મા ંZચરZબલ કહM છે.   

ક!રયા(ક!રયા(ક!રયા(ક!રયા( ુુુ ુ ક!રયા( ુ �ખૂ લગાડનાર, આહાર�ુ ં પાચન 

કરાવનાર, બળતરાની શાિતં  કરનાર, ક`ુ-પૌ�<ટક, �વરÒન, 

મળને સરકાવનાર, લોહ#બગાડ, હરસ, ખાસીં , સોજો અને 

કોઈપણ 6કારના તાવમા ં ઉપયોગી છે. ક!રયા(,ુ ક8ુ, કાચકાં , 

કાળ# @ર# અને કાળ# Pાc દરMક અડધી અડધી ચમચી લઈ 

બધાનોં  અધકચરો �કોૂ  કર# એક &લાસ પાણીમા ંઅડ�ુ ંપાણી 

બળ# \ય �યા ંKધીુ  ઉકાળ|ુ.ં એને કપડાથી ગાળ# ઠ8ું પડM પી 

જ|ુ.ં આ ઉકાળો સવાર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી :નોૂ  તાવ 
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મટM છે. મળ સાફ ઊતરM છે તમે  જ Qિમૃ  હોય તો નીકળ# \ય 

છે. લીવરના રોગોમા ં પણ આ ઉકાળો સાSંુ કામ આપે છે. 

એકલા ક!રયાતાનો ઉકાળો પણ લઈ શકાય. Vજરાતમાુ  ં

ક!રયાતાના બથીે  ચાર mટના નાના છોડ થાય છે. એના ંપાન 

મરચી ³વા ંઅને mલ સફદM  હોય છે. પાન અિત કડવા ંહોય છે, 

પર(ં  ુઆ સા,ુ ંક!રયા( ુનથી. સા,ુ ંક!રયા( ુ !હમાલયમા ંથાય 

છે. એને કાલમઘે  કહM છે. એ દ#પન, પાચન, કડ|ુ ંઅને પૌ�<ટક 

છે. નાના ંબાળકો માટM એ સાર# દવા છે. યQત|d�નીૃ ૃ  દવા માટM 

પણ એ ઘ¡ુ ં6Àયાત છે. એમાથીં  બનતી “ કાલમઘે  નવાયસ”  

નામની દવા બાળકોને થતા પા8રોગં ુ , @ણ�વર/  અને યQતનાૃ  

રોગોમા ં વપરાય છે. આ દવા બથીે  ]ણ ચોખાભાર મધમા ં

ચટાડવી. બાળકો�ુ ંએ ઉFમ ઔષધ છે.  

કકોડાકકોડાકકોડાકકોડાં ંં ંં ંં  ંકકોડાનો રસ ચોપડવાથી અન ત� શાક ખાવાથી સફદ ં ે ે ંુ M

કોઢનો મટ છM ે. એનાથી ચામડ#ના બધા જ રોગો, મોળ-ફ#ક 

આવવી, અSZચુ , ;ાસ, મ�6મહુ ે , કફના રોગો, ઉધરસ તથા 

તાવ મટ છM ે. એ જઠરા%&ન 6દ#�ત કર છM ે. કકોડ#ના પાનનો રસ ં

સો\ પર લગાડવાથી સો\ ઊતર# \ય છે.    

કઠKધારકકઠKધારકકઠKધારકકઠKધારકંંંં ુુ ુુ  વટ#વટ#વટ#વટ# ³ઠ#મધનો શીરો ૭૦ �ામ, કhરુ, એલચી 

અને લિવLગ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ, \વ]ીં  ૨૦ �ામ અને 

અજમાના ં mલ અઢ# �ામ એક સાથે �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ 
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બનાવ|ુ.ં આ ,ણનૂ ે/  એક કલાક Kધીુ  કાથાના પાણીમા ંલસોટ# 

મગ ³વડ# ગોળ#ઓ વાળ# છાયડામાં  ં Kકવવીૂ . બ�બે ગોળ# 

!દવસમા ં ]ણ-ચાર વાર મpમા ં રાખી ,સવાથીૂ  અવાજ બસીે  

જવો, ગળાની બળતરા, કાકડા, ઉધરસ, વગરેM ગળાના રોગો 

તથા અSZચુ , ઉબકા, અ@ણ/, ઉદર�થ વાH,ુ કફ, શરદ# વગરમાે M  ં

લાભ થાય છે.   

કાકડ#કાકડ#કાકડ#કાકડ# કાકડ# ઠડ#ં , bc, �ાહ#, મ�રુ, ભારM, SZચકારકુ  અને 

િપFનાશક કM કોઈકને િપFકારક પણ છે. પાક# કાકડ# તરસ, 

અ%&ન અને િપF વધારનાર# છે. (૧) +]માગનીૂ /  પથર#, 

પશાબમાે  ંશકરા/  અને ક<ટ સાથે ટ#પે ટ#પે પશાબે  થતો હોય તો 

કાકડ#ના બી�ુ ં૩-૪ �ામ ,ણૂ/ ૧ કપ Pાcના રસ સાથે લવાથીે  

મટM છે. (૨) કાકડ# +]લૂ  છે. પશાબે  બધં થઈ ગયો હોય તો 

એક ચમચી કાકડ#ના ં બી બાર#ક લસોટ# એક &લાસ પાણીમા ં

ઉકાળ# ઠ8ું પાડ# પીવાથી અથવા કાકડ#ના બી�ુ ં પાચં �ામ 

,ણૂ/, પાચં �ામ @Sુ અને પાચં �ામ સાકર પાણીમા ં �બૂ 

હલાવી કપડાથી ગાળ# સવાર, બપોર, સાજં પીવાથી પશાબે  

ÄટM છે. (૩) શર#રની Cત!રક ગરમી Bરૂ  કરવા Qણીૂ  કાકડ#મા ં

ચીરો પાડ# સાકર�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ ભર# એકાદ કલાક પછ# કાકડ# 

ખાઈ જવી.   
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કાકડાિશLગીકાકડાિશLગીકાકડાિશLગીકાકડાિશLગી (૧) કાકડાિશLગીના સવનથીે  નવો કM :નોૂ  

;ાસનZલકાનો સોજો મટM છે. :નોૂ  કફ બહાર કાઢM છે. અને નવો 

થતો નથી. (૨) બાળકોના ;ાસ, ઉધરસ, સસણી, એલજnમા ં

કાકડાિશLગી અને અિતિવષની કળ# બનેં એકથી બ ેરિત મળવીે  

મધ સાથે !દવસમા ં બથીે  ]ણ વખત આપ|ુ.ં બાળકની ઉમર 

6માણ ે મા]ા આપવી. (૩) કાકડા(ટો%Oસ~સ)મા ં કાકડાિશLગી 

હળદર સાથે આપવી. કાકડાિશLગીનો ૧ �ામનો ફાટં બનાવી 

!દવસમા ં]ણ વખત પાવાથી પણ સાSંુ પ!રણામ આવે છે. (૪)  

કાકડાિશLગી, ગળો, ³ઠ#મધ, િવડગં, હ!રતક#, ભારગ+ળં ૂ  અને 

રો!હતક સમાન ભાગે લઈ બનાવલાે  4વાથને Ó&યા!દૃં  4વાથ કહM 

છે. એ ;ાસ, ઉધરસ, અ@ણમા/  ંઅ�યતં ઉપયોગી છે. ૧૦ થી ૨૦ 

�ામનો ઉકાળો બનાવી ઠડોં  કર# મધ ઉમર#ે  ]ણ વખત પાવો.  

કાચકાકાચકાકાચકાકાચકા કાચકાન થોડા શક# તની મaજ� ,ણ ઔષધ તર#ક ે ે ે ં ૂ Mુ /

વપરાય છે. મaજ� ,ણ પા ચમચી સવારું ૂ / -સાજ લ|ં ે ં.ુ અથવા 

અજમો, સચળ અન કાચકાની મaજ� સમાન ભાગ બનાવg ં ે ં ે ે ંુ ુ

વÃગાળ ,ણ પા ચમચી રોજ સવાર સાતૂ M/ -આઠ !દવસ Kધી ુ

લવાથી પટના બધા 6કારના Qિમ મટ# \ય છે ે ેૃ , �ખ સાર# ૂ

લાગ છે ે, ગસ મટ છૅ M ે, મળ સાફ ઉતર છM ે, પટ� �ળે ં ૂુ , Cકડ# 

મટM છે, તથા @ણ�વર/ -ઝીણો તાવ Bર થાય છૂ ે. બ મ!હના પછ# ે

ન| ,ણ બનાવી લ| જોઈએુ ું ૂ ે ં/ .     
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કાચીકાચીકાચીકાચી કર#નકર#નકર#નકર#નM ેM ેM ેM  ેછાલ છોલી કાઢ# તડકામા ં�બૂ જ Kકવલુ ે  હોય 

તો તે Kકવણીુ  (આમ,રુ) ખાટ#, મ�રુ, (ર#ુ  અને મળને 

તોડનાર અને કફ તથા વાHનેુ મટાડનાર થાય છે. 

કાયફળકાયફળકાયફળકાયફળ કાયફળ કડ|ુ,ં તી�ુ,ં (S અન ગરમ છૂ ં ે ેુ . એ વાH ુ

અન કફના રોગોમા !હતાવહ છે ં ે . વળ# એ વીયની �d� કરનાર/ ુ , 

વદના �થાપન કરનારે , SZચકારકુ , ખાસીં , દમ, તાવ, શરદ# 

અન +ખરોગોનો નાશ કર છે M ેુ . અિતસાર અન ગT K@ \ય ે ં ૂ

એમા પણ ઉપયોગી છં ે. ઔષધમા કાયફળની છાલ� ,ણ ં ં ૂુ /
વપરાય છે, ³ અડધીથી પોણી ચમચી ³ટg મધ સાથ ું ે

ચાટવામા આવ છં ે ે. અથવા એક ચમચી છાલનો �કો કર# તનો ૂ ે

ઉકાળો સવાર-સાજ પીવોં . (૧) કાયફળ, કાળા તલ અન કસર ે M

સમાન ભાગ લઈ ગોળમા ગોળ# બનાવી લવાથી માિસકનો ે ં ે

Bઃખાવો મટ છ તથા માિસક સાફ આવ છુ M ે ે ે. (૨) મધ સાથ ે

કાયફળ લવાથી દમમા રાહત થાયે ં  છે. (૩) દહa સાથ કાયફળ ે

લવાથી અિતસાર મટ છે M ે.  

કારલાકારલાકારલાકારલાM ંM ંM ંM  ંકારલા ગરમ નથીM ં , ઠડા છં ં ે . મળન સાફ લાવનાર અન ે ે

પચવામા હલકા છં ં ે. કડવા P¥યો મોટ ભાગ વાH કરનારા હોય ં M ે ંુ

છે, પર( કારલા વાH કરતા નથીં M ં ંુ ુ . ઉFમ �વા�Xય \ળવવા 

થોડો કડવો રસ જbર# છે. આ માટ કારલાM M ,ં કકોડાં ,ં મથીમાથી ે ં

કોઈની પસદગી કર# શકાયં . કારલામા ઘણા ખનીજ cારો છM ં ે, 
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³મા કÅ~શયમં M , ફો�ફરસ અન લોહ +Àય છે ેુ .  ઉપરાત એમા ં ં

િથયામીન, િનકોટ#ન, િવટામીન ÔએÕ અન ે ÔસીÕ તથા 

!રબોફલવીન રહલા છે M ં ે. સિધવાં , બરોળની |d� અન ૃ ે

ડાયાબીટ#સમા કારલાં M  ં ઉFમ છે. કારલાનોM ં  કડવો રસ યQતનૃ  ે

��ુ કર# કાયcમ/  બનાવીને અ%&નઓને 6દ#�ત કરM છે. યQતનીૃ  

�d�થીુ  તાવ, અ◌ામ વગરથીે M  ઉ�પ½ થતા ં િવષોના શોધનની 

!યા બળવાન બને છે. કડવા રસ�ુ ં સ6માણ સવને  કરવાથી 

રોગોને સરળતાથી Bરૂ  રાખી અ◌ારો&ય \ળવી શકાય. કારલાM  ં

કડવા ં છે પણ અSZચુ  મટાડM છે. તે કફ અને િપF�ુ ં શમન 

કરનાર, લોહ#ના િવકાર મટાડનાર, ર4તકણોની ઓછપ, ઘા, 

કરિમયા,ં ;ાસ(દમ), ખાસીં , ડાયાZબટ#સ, ચામડ#ના રોગો અને 

તાવમા ં Vણકારકુ  છે. કડવો રસ ઉFમ Vણુ ધરાવે છે. રસ, 

ર4ત, માસં વગરે M ધા(ઓનુ  ે રચવાની શ%4ત વધારM છે. 

કારલાM મંા ં રહgM ં ુ ત��વ ર4તશકરા/ (�લડ Kગરુ ) ઘટાડM છે. 

સિધવાનાં  રોગીઓએ કારલા�M ં ં ુ શાક અવ�ય ખા|ુ.ં એકલા 

કારલા�M ં ં ુ બાફgM ુ ં શાક સાત-આઠ !દવસ ખાવાથી સિધવાં  સારો 

થાય છે.  

કાKOPોકાKOPોકાKOPોકાKOPોુુ ુુ  ચોમાસામા ં કાKOPોુ  અને Qવા!ડયોુ  સાથે જ ઊગી 

નીકળે છે. કાKOPાુ ને સ�Qતમાં ંૃ  કાસમદ/-ખાસીનોં  નાશ કરનાર 

ક¿ો છે. કાKOPોુ  કડવો, ગરમ, પ�યા પછ# મ�રુ, કફ અને 

વાHનેુ હણનાર, આહાર પચાવનાર, કઠશોધકં , પચવામા ંહલકો 
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અને િપFનાશક છે. (૧) દમ અને ઉધરસ હોય તો કાKOPાનીુ  

ભા@ ખાવી જોઈએ. (૨) કાKOPાનાુ  બીજને શક#ને ે કૉફ# તર#કM 

વાપર# શકાય. આ કૉફ# પીવાથી પરસવોે  વળ# તાવ ઉતર# 

\ય છે.  (૩) કાKOPાનાુ  પાનનો ઉકાળો પીવાથી દમ અને 

હડક#માM  ં અ�યતં લાભ થાય છે. (૪) કાKOPા�ુ ુ ં +ળૂ છાસ કM 

સરકા સાથે લસોટ# સવાર-સાજં લગાડવાથી :નીૂ  દાદર અને 

ખરજ|ુ ં મટM છે. (૫) કાKOPોુ , સરગવો અને +ળાનાૂ  Kકૂા ં કM 

લીલા ં પાનનો Kપૂ દમ, ઉધરસ અને હડક#માM  ં લાભ કરM છે. 

સરગવાના પાનમા ં િવટાિમન ÔએÕ�ુ ં 6માણ સાSંુ છે. +ળાનાૂ  

પાનની Kકવણીૂ  કર# એ�ુ ંKપૂ બનાવી શકાય.  

કાળાકાળાકાળાકાળાંં ં ંમર#મર#મર#મર#  કાળા ંમર# તીખા,ં તીÁણ, ગરમ, પચવામા ંહલકા,ં 
bZચ ઉ�પ½ કરનાર, શોષક, �ખૂ લગાડનાર, િશરોિવરચનીયM , 

Qિમનાશકૃ , કફ, વાH ુ તથા ¢દયના રોગોનો નાશ કરનાર છે. 

Hનાનીુ  મત +જબુ  મર# નાડ#ને બળ આપનાર, જઠરા%&નને 

6દ#�ત કરનાર, આહાર�ુ ં પાચન કરાવનાર, યQત�ૃ ુ ં બળ 

વધારનાર, વાHનેુ નીચનાે  માગથી¾  બહાર કાઢનાર, +]ૂ અને 

માિસકને 6|Fૃ કરનાર અને કફને બહાર કાઢનાર છે. (૧) ૧/૨ 

ચમચી કાળા મર#�ુ ં,ણૂ/, ૧/૨ ચમચી ઘી, ૧ ચમચી મધ અને 

૧ ચમચી સાકર િમµ કર# ચાટવાથી બધા 6કારની ખાસીં  મટM 

છે. દમ-;ાસમા ં પણ આ 6યોગ �બૂ !હતાવહ છે. (૨) કાળા 

મર# અને લaડ#પીપર�ુ ં ,ણૂ/ બે-બે ચમચી, દાડમની છાલ�ુ ં
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,ણૂ/ ચાર ચમચી અને જવખાર એક ચમચીને ૧૫૦ �ામ 

ગોળમા ં મળવીે  અડદના દાણા ³વડ# ગોળ# બનાવવી. એને 

મર#�યા!દવટ# કહM છે. આ ૨-૨ ગોળ# સવાર, બપોર અને રા]ે 

,સવાથીૂ  કફના રોગો મટM છે. (૩) મર#, Zચ]ક અને સચળનાં  

સમભાગ ેબનાવલાે  ,ણનૂ ે/  મર#�યા!દ ,ણૂ/ કહM છે. ૧/૨ ચમચી 

³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ સવાર-સાજં લવાથીે  અ@ણ/, અપચો, મદા%&નં  

મટM છે. ગાયના દહaની છાસ સાથે લવાથીે  સ�હણીં  અને 

અિતસારમા ં પણ એ �બૂ લાભકારક છે. (૪) સોપાર# ³ટલા 

ગોળ સાથે ૧/૪ ચમચી કાળા મર#�ુ ં,ણૂ/ સવાર-સાજં લવાથીે  

:નીૂ  શરદ# અને સળખમે  મટM છે. (૫) Kઠંૂ, મર# અને પીપર�ુ ં

,ણૂ/ નાખી બનાવલોે  Bધનોૂ  ઊકાળો સવાર-સાજં પીવાથી 

શરદ#-સળખમે  મટM છે. 

ક#ડામાર#ક#ડામાર#ક#ડામાર#ક#ડામાર# ક#ડામાર#ના છોડ ખતરોમાે  ંઅને ખતરનાે  શઢેM થાય 

છે. પાન ગોળ, �માડાૂ  ³વા ં�સરૂ  રગનાં ,ં mલ ક#રમ@ રગનાં ,ં 

ફળના ડોડવા નાના બોર ³વડા, ફળ ઉપર ઊભા Cકડા પડલાM  

હોય છે. ડોડવામાથીં  કાળા ંબીજ નીકળે છે. આખા છોડની વાસ 

�બૂ જ ઉ� હોય છે. જમીન ઉપર આ છોડ પથરાતો હોય છે. 

ક#ડામાર# કડવી, ગરમ, સો\નો અને Qિમનોૃ  નાશ કરનાર, 

ખાસીં , મટાડનાર, SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર( પણ �વય ંઅરોચક) છે. 

વાત, કફ અને �વરને હરનાર છે. સો\ ઉપર તનોે  રસ 

ચોપડવાથી સોજો ઉતર# \ય છે. ઢોરને @વાત પડ# હોય તો 



 49 

તનાે  ંપાન લસોટ# લપે  કરવાથી બધી @વાત નીકળ# \ય છે. 

ક#ડામાર# ગભાશયન/  ે ઉF�જતે  કરM છે, આથી સગભા/ Ãીએ 

ક#ડામાર#નો ઉપયોગ કરવો ન!હ. એના ઉપયોગથી ગભપાત/  

થઈ જવાનો ભય રહM છે. માિસક બરાબર �લાસુ  ેઆવ(ુ ંન હોય 

અને Bઃખાવાુ  સાથે આવ(ુ ં હોય, કબ�જયાત રહતીM  હોય તો 

અડધી ચમચી ક#ડામાર#ના પચાગનોં ં  ઉકાળો કર# પીવાથી 

ફાયદો થાય છે. નાના બાળકને કબ�જયાત રહતીM  હોય અને આ 

કારણથી જ રડtા કર( ુ ંહોય તો ક#ડામાર#ના પાન પર !દવલે 

લગાડ# સહજM  ગરમ કર# બાળકની નાZભ પર બાધવાથીં  ઝાડો 

સાફ ઉતરM છે. પટમાે  ં Qિમૃ  થયા હોય તો ક#ડામાર#ના પાનનો 

રસ અડધી ચમચી રોજ રા]ે ચાર-પાચં !દવસ લવાથીે  Qિમૃ  

નીકળ# \ય છે અને શર#ર�ુ ં વજન વધે છે. ચામડ#ના રોગ 

સોરાયસીસને આHવદમાુ ¾  ં િવચZચËકા કહM છે. ક#ડામાર#ને 

!દવલમાે  ંસાર# ર#તે કાલવી લગાડવાથી આ બq ુ@°# રોગ Ôા ં

તો પૈસાની દવાથી Ôા ંતો સકડોr  bિપયા ખચવા/  છતા ંન મટM 

એવો છે. એક વખત મટ# ગયા પછ# ફર#થી ઉથલો મારM એવો 

રોગ છે. કોઈ દવા આ રોગ પર સચોટ hરવારુ  થઈ નથી. આ 

રોગમા ં એકને લાV ુ પડતી દવા બી\ને લાV ુ પડતી નથી. 

ક#ડામાર# આમા ંવાપર# જોવા ³વી છે. તા\ ંલીલા ંપાનનો રસ 

અથવા પાન લસોટ#ને બનાવલીે  પ�ટે  ચામડ#ના રોગમા ંસવાર-

સાજં લગાવવી જોઈએ. પટનાે  Qિમૃ , ચામડ#ના રોગ, અિનયિમત 

માિસક વગરમાે M  ંZચ!ક�સકની સલાહ +જબુ  ઉપયોગ કરવો.    



 50 

Qવા!ડયોQવા!ડયોQવા!ડયોQવા!ડયોુુ ુુ   (૧) Qવા!ડયાનાુ  બી શક#ે  ,ણૂ/ બનાવી ૧-૧ ચમચી 

!દવસમા ં ]ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  તથા ,ણનૂ ે/  લa^નાુ  

રસમા ં =ટ#ૂં  દાદર પર ઘસીને લગાવવાથી દાદર મટM છે. આ 

,ણનોૂ /  કોફ# તર#કM પણ ઉપયોગ કર# શકાય. એનાથી ખસ, 

�જલીુ , ખોડો, દરાજ, ગડVમડૂ  વગરે M પણ મટM છે. (૨) 

Qવા!ડયાનાુ ં  ં બીજને ખાટ# છાસમા ં લસોટ# દાદર-દરાજ પર 

સવાર સાજં લગાડવામા ં આવે તો દસ-બાર !દવસમા ં જ 

દાદરનો નાશ થઈ \ય છે. :નીુ  કM નવી કોઈ પણ દરાજ પર 

Qવાુ ં !ડયો જ વાપરવો જોઈએ. (૩) Qવા!ડયાુ ના ં+ળનૂ  ેપાણીમા ં

વાટ# લપે કરવાથી કઠમાળં  થોડા !દવસોમા ંમટ# \ય છે. (૪) 

Qવા!ડયાુ ની ભા@ ખાવાથી થોડા !દવસોમા ં કફના રોગો નાશ 

પામે છે.  

QવારપાRQવારપાRQવારપાRQવારપાRુુુુ ંં ંં ુુ ુુ Qવારપાઠાનુ ે >�@માે  ંયલો �લાOટ કહM છે. એને 

બq ુપાણીની જbર નથી. રતીમાM  ં એ બq ુ સાર# ર#તે થાય છે. 

દ!રયા !કનારM વ� ુmલે ફાલે છે. ભારતમા ંબધે જ થાય છે, પણ 

સૌરા<�મા ંઅને ક�છમા ંવ� ુથાય છે. જમીનમા ંકM Qડામાુ ં  ં\મી 

ગયા પછ# તનાે  ં\ડા ંદળદાર રસભયા} પાન ચોતરફ કાઢM છે. 

એના ં પાન કાટાવાળ#ં  ધારવાળા,ં ભરાવદાર, લાબાં  ં અને 

>દરથી ઘી ³વી gવાબથીુ  ભરલાM  ં હોય છે. આ પાનમા ં�બૂ 

ગભ/-ઘાટો રસ ભય� હોય છે. તનાે  ગભન/  ે કાઢ# થોડ# વાર 

રાખવાથી રસ થઈ \ય છે. ચોમાસમા ંઆ છોડની વ�ચથીે  એક 
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દાડ#ં  નીકળે છે, ³ના પર mલ આવે છે. mલ બહારથી નારગીં  

રગનાં ,ં >દરથી પીળાશ પડતા ંઅને ઉ� ગધવાળાં  ંહોય છે. આ 

mલ સાકર ³વા ંમીઠા ં હોય છે. mલની દાડ#ં  અને પાન બનનાં ે  ં

અથાણા ં થાય છે. આ અથાણા ં યQતૃ -લીવરના રોગો�ુ ં ઉFમ 

ઔષધ છે. Qવારપાઠાનાુ  રસમાથીં  એZળયો બનાવવામા ંઆવે 

છે. એZળયો મળને ખસડનારે  અને રચકM  છે, તથા માિસકની �d�ુ  

કરM છે અને િનયિમત લાવે છે. યQતૃ  અને બરોળ�ુ ંએ ઉFમ 

ઔષધ છે. QવારપાRુ ુ  િ]દોષહર છે. લા^-ુ QવારપાRુ ુ મળને 

ભદનારે , શીતળ, કડ|ુ,ં ન]ને  ે !હતકર, રસાયન, મ�રુ, ^હણૃં , 

બળકારક, વીયવધક/ /  તથા વાH,ુ િવષ, V~મુ , �લીહા, યQતૃ , 

વમન, કફ, �વર, �િથં , અ%&નદ&ધ uણ, િવ�ફોટ, ર4તિપF 

અને ચામડ#ના રોગો Bરૂ  કરનાર છે. લા^નાુ  પાન વ�ચનોે  

ગર-માવો અડધી ચમચી ³ટલો સવાર-સાજં લવોે . 

Qમાયાસવમાુ /  ં +Àયુ  ઔષધ QવારપાRુ ું ં છે. એનાથી લીવરના 

રોગો, બરોળ વધી જવી, Ãીઓની માિસક સબધીં ં  િવQિતઓૃ , 

અકાળે માિસક બધં થઈ જ|ુ ં વગરે M મટM છે. પા8રોગં ુ  તથા 

ર4તા~પતામા ંએ સાSંુ પ!રણામ આપે છે. Qવારનાુ ં  પાનને છર# 

વડM ચીર# ગભ/ કાઢ# તમાે  ં હળદર મળવીને  ે કમળાના રોગીને 

આપવાથી લાભ થાય છે. આ ગભન/  ેચોળ# નાખવાથી રસ બને 

છે. આ રસ પણ એકથી બે ચમચી પીવાથી કમળો મટM છે. 

આતવના/  દોષો, હરસ, આફરો, ગોળો અને કબ�જયાતમા ં પણ 

એનાથી ફાયદો થાય છે. (૧) Qવારપાઠાનાુ  લાબાને દાઝલાે  
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ભાગ પર લગાડવાથી ગમે તવીે  બળતરા શાતં થાય છે, પાક 

થતો નથી અને પાક થયો હોય તો Sઝાઈુ  \ય છે. (૨) Cખ 

આવી હોય તો લાબાને Cખમા ં Cજવાથી Cખનો સોજો, 

ચીપડા, Bુ:ખાવો, બળતરા, રતાશ વગરેM �બૂ ઝડપથી મટM છે. 

(૩) ત�ે ં ુઘી ³|ુ ંલા^ ુ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં ખાવાથી લીવર 

અને બરોળના રોગો મટM છે. લોહ#ની ઓછપ ઘટM છે. શ%4ત વધે 

છે. થાક અને Bબળતાુ /  Bરૂ  થાય છે. (૪) માિસક સાફ આવ(ુ ંન 

હોય, ઓÕ ંઆવ(ુ ંહોય, Bુ:ખાવા સાથે આવ(ુ ંહોય કM માિસકની 

બી@ કોઈ પણ ફ!રયાદ હોય તો Qવારપાઠાનાુ  િનયિમત 

સવનથીે  તે જbર મટM છે. (૫) હાલતા-Bઃખતાુ  દાતં પર તનોે  

રસ ઘસવાથી અને તનોે  `કડોૂ  ચાવવાથી રાહત થાય છે. (૬) 

Cખમા ંતનોે  રસ Cજવાથી Cખની તકલીફમા ંરાહત થાય છે. 

(૭) ડાયાબીટ#સમા ં અકસીર છે. (૮) કાયમી ગસૅ, લીવર કM 

બરોળની તકલીફ, �ખૂ ન લાગવી, અ@ણ/, �ળૂ, અપચો,  

વગરમાે M  ંઘWના લોટમા ંQવારપાઠાનોુ  રસ નાખી રોટલી-ભાખર# 

બનાવી ખાવાથી લાભ થાય છે. (૯) Qવારપાઠાનોુ  એકથી દોઢ 

²ચ લાબોં  `કડોૂ  સવાર-સાજં ખાવાથી કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે. 

(૧૦) Qવારપાઠાનોુ  એક ચમચો રસ !દવસમા ં]ણ વાર લવાથીે  

તમે  જ પટે  પર તનોે  લપે  કરવાથી જલધરમાં  ંરાહત થાય છે.  

(૧૧) તનાે  પાનના કાટાં  કાઢ#, વાટ#ને હળદર-મીRંુ ભળવીે  થો8ુ ં

ગરમ કર# ગાઠં કM સો\ પર લગાડવાથી રાહત થાય છે. (૧૨) 

મp આ¥Hુ ં હોય તો Qવારનોુ ં  રસ સાકર સાથે લવોે . (૧૩) 
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એિસ!ડટ#મા ં Qવારનોુ  રસ થોડ# સાકર નાખીને લવાથીે  રાહત 

થાય છે. (૧૪) રસમા ંઅડધી ચમચી હળદર નાખી !દવસમા ંબ ે

વાર પીવાથી તાવમા ંરાહત થાય છે. કપાળ અને પગના તZળયે 

તનોે  રસ ઘસવાથી તાવ તરત ઉતર# \ય છે. (૧૫) 

થાઈરૉઈડમા ંQવારનોુ  દોઢથી બે ²ચનો `કડોૂ  ખાવાથી ફાયદો 

થાય છે. હળદર-મીRંુ નાખલોે  Qવારનોુ  રસ ગરમ કર# ગળા પર 

લપને  કરવાથી રાહત રહM છે. (૧૬) Qવારરસનાુ  સવનથીે  

Hવાનીુ  લાબોં  સમય ટક# રહM છે. (૧૭) શર#રના �~લાુ  >ગો 

પર QવારપાRુ ુ ં ઘસવાથી વાતાવરણની અ�d�ઓનીુ  અસર થતી 

નથી. ચામડ#નો વાન ઉજળો થાય છે. (૧૮) માથાના વાળના 

રcણ માટM તનીે  છાલ ઉતાર# >દરના ગભન/  ે માથામા ં ઘસી, 

વાળ Kકવીૂ  દવાM . થોડા સમય બાદ માZલસ કર# માYુ ં ધોઈ 

નાખવાથી વાળ ચમકદાર, કાળા બને છે, તથા વાળની |d�ૃ  

પણ થાય છે.  

કરડાકરડાકરડાકરડાMM MM  કરડાના નાના ઝાડવા થાય છM ં ં ં ે. એ મS�િમ� |c ુ ૂ ંુ ૃ

ગણાય છે. એ કાટાવાT ઝાડ છં ં ે. એન પાદડા હોતા નથીે ં ં ં . એના ં

mલ રાતા હોય છ અન ચણી બોર ³વડા ફળ આવ છં ે ે ં ે ે . ફળ પાક M

�યાર લાલ થાય છM ે. લીલા રગના કાચા ફળો� અથા¡ અન ં ં ં ં ેુ ુ

શાક થાય છે. એના ફળનં  ેપણ કરડા કહ છM ં M ે. એ કડવા, તીખા, 

(રાુ , ગરમ, મળ રોકનારા, SZચકારકુ , આફરો કરનાર, �વા!દ<ટ 

પણ ક8ચાૂ , કફ, વાH,ુ આમ-Zચકાશ, સોજો, મળ-વાÄટની 
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Bગધ મટાડનાર છુ } ે . ¢દય માટ સારાM ,ં 6મહે, હરસ-મસામા �બ ં ૂ

જ ઉપયોગી છે. (૧) કરડાન Kકવીન બનાવg એક ચમચી ,ણ M ે ૂ ે ે ં ૂુ /
દહaમા ંમળવી ખાવાથી હરસ મટ છે M ે . (૨) એકg ,ણ ફાકવાથી ું ૂ /
સો\ અન ખજવાળ મટ છે ં M ે . (૩) જઠરા%&ન વધારનાર અન ે

ગરમ હોવાથી વાતનાશક છે. કરડા� અથા¡ બનાવી ઉપયોગ M ં ંુ ુ

કરવો.  

કસરકસરકસરકસરMMMM  એ�ુ ં એક ના�ુ ં તણખgુ ં @ભ પર +કતાૂ  ં આખી @ભ 

અડધી િમિનટમા ંલાલ થઈ \ય અને ]ણ કલાક Kધીુ  Kગધુ ં  

આવે. એ જ ર#તે એક જ ના�ુ ંતણખgુ ંBધમાૂ  ંનાખો તો તરત 

જ Bધૂ  કસર#M  કM લાલ થઈ જ|ુ ંજોઈએ. આ|ુ ંન થાય તો એ 

બનાવટ# કસરM  હો|ુ ં જોઈએ. કા�મીરમા ં કસરM -ચદનં  વાટ#ને 

અડધી ચમચી લપે  દરરોજ ખાવામા ં આવે છે. ³નાથી કોઈ 

!દવસ કOસરM  નથી થ(ુ.ં નાના ંબાળકોને પણ રોજ ખવડાવવામા ં

આવે છે, ³થી તમને  ેતાવ નથી આવતો કM શરદ# થતી નથી. 

કળાકળાકળાકળાM ંM ંM ંM  ં  પાકા ં કળાM  ં મ�રુ, ઠડાં ,ં પાકમા ં પણ મ�રુ, વીય/ તથા 

માસં વધારનાર, h�<ટુ  આપનાર, SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર તમજે  

�ખૂ, તરસ, ન]નાે  રોગ અને 6મહે  મટાડનાર છે. તમાે  ં રહgM ં ુ

લોહ એવા રાસાયZણક પદાથ� સાથે જોડાયgે ં ુછે કM ³�ુ ંલોહ#ના 

ત��વમા ં જલદ# bપાતરં  થાય છે. પાકા ં કળાનM ં  ે છાયડં M Kકવીૂ , 

ખાડ#ં , વÃગાળ કરલોM  �કોૂ  મળવgે ે ં ુ Bધૂ  ના�ુ ં બાળક પણ 
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સરળતાથી પી શકM છે. છ !દવસના નાના બાળકને પણ તે 

િનભયતાથી/  આપી શકાય છે. કાચા ં કળાM  ં પચવામા ં ભારM છે. 

કાચા ંકળાM  ંખાવાથી પટમાે  ંભાર લાગ ેછે. તે પટમાે  ંBુ:ખાવો કરM 

છે. પાકા ંકળાM  ંપણ પચવામા ંભારM હોઈ �બૂ ચાવીને જ ખાવા.ં 

વ� ુ પડતા ં કળાM  ં કદ# ન ખાવા.ં કળાM  ં ખાધા પછ# થોડ# 

એલાયચી ખાવી જોઈએ. ³ની છાલ પર કાળ# ટ#પક# પડલીM  

હોય અને gમનૂ  ે પકડવાથી ³ કળ◌ાM ં  પડ# \ય તે બરાબર 

પાકલાM  ંગણાય, અને એવા ંકળાM  ંજલદ# પચી \ય છે. િનયિમત 

ર#તે કળાM  ં ખાવાથી માસં અને લોહ#ની |d�ૃ  થાય છે. શર#ર 

સશ4ત બને છે. િનયિમત કસરત કરનાર માટM કળાM  ંસારા ંછે.  

કોકમકોકમકોકમકોકમ આમલી અને આમ,રુ કરતા ંકોકમ ચ!ડયાતા ંછે. પાQંુ 

કોકમ પચવામા ં ભારM, ઝાડાને Kકવનારૂ , તી�ુ,ં (Sુંૂ, હલQંુ, 

ખા`ંુ, ગરમ, ભોજન પર SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર, અ%&નને 6દ#�ત 

કરનાર તથા કફ અને વાH ુવધારનાર છે. તે હરસ, સ�હણીં  

અને ¢દયરોગ મટાડM છે. એનાથી મળનો સડો અટકM છે અને 

Cતરડા ંકાયcમ/  રહM છે. કોકમને ચટણી ³મ પીસી, પાણીમા ં

િમµ કર# સાકર નાખી શરબત બનાવી પીવાથી િપFની 

બળતરા, અિનPા અને તરસ મટM છે. આ શરબત થો8ુ ં થો8ુ ં

પીવાથી િપF�ુ ં શમન થાય છે. દહaની મલાઈમા ં મળવીને  ે

સવાર-સાજં લવાથીે  Bઝતાૂ  હરસ મટM છે  
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કોકોકોકોકોકોકોકો (૧)    એક કપ કોકો પીવાથી મગજમા ં ૩૩ % ³ટલો 

ર4ત6વાહ વધે છે. (૨) કોકો એ�Oટઑ%4સડOટ હોવાથી પીણા 

તર#કM લાભદાયક છે. બી\ ંચોકલટે  પીણા ં કરતા ંલો-ફટM  પણ 

છે. એક કપ કોકોમા ં૧ �ામ કરતા ંપણ ઓછ# ફટM  હોય છે.  

કોRકોRકોRકોRુુુુંં ંં કોઠાને સ�Qતમાં ંૃ  Ôકિપ�થÕ કહM છે. કિપ એટલે વાદરાં .ં એને 

કોઠા ંબq ુભાવે છે. આથી  એ�ુ ંનામ કિપ�થ. કોRંુ મ�રુ, ખા`ંુ, 

(Sુુ, સહજM  કડ|ુ,ં ઠ8ંંુ છતા ંકામશ%4ત વધારનાર, મળને રોકનાર 

તથા િપF, વાH ુઅને uણનો નાશ કરનાર છે. કા,ુ ં કોRંુ કઠં  

માટM !હતકર છે. �ાહ#, કફ તથા િવષનાશક અને વાHકારકુ  છે. 

પાQંુ કોRંુ મ�રુ, ખા`ંુ તથા Kગધીુ ં  હોવાથી bZચકરાક, 

દોષનાશક, િવષનાશક, �ાહ#, ભારM, કંઠને સાફ કરનાર તથા 

કફ, વાH ુ ;ાસ, ખાસીં , અSZચુ  અને (ષાૃ -તરસને મટાડM છે. 

કોઠાના ગભમા/  ંસાઈ�#ક એિસડ અને રાખમા ંજવખાર, કÅ~શયમM  

અને લોહનો cાર હોય છે. (૧) કોઠામા ંઆBુ, મર,ુ,ં કોથમીર, 

Øદ#નો, ગોળ વગરે M નાખી બનાવલીે  ચટણી જમવાના એકાદ 

કલાક પહલાM  ંજરા જરા ચાટ#ને ખાવાથી ખોરાક પરની અSZચુ  

Bરૂ  થાય છે, અને જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય છે. (૨) કોઠ#ના ંપાન 

હાથમા ં�બૂ જ મસળ# KÒયાૂં  કરવાથી હડક#M  બધં થાય છે. (૩) 

કોઠાના ગભમા/  ં િ]ક`ુ ,ણૂ/ જરા જરા ચાટÙા કરવાથી કફથી 

ઉ�પ½ થયલે  ઊલટ# બધં થાય છે. આવા દદÐએ �યાર પછ# દર 

ચાર--પાચં !દવસે !દવલનોે  હળવો રચM  લવોે , Kઠંૂ નાખી 
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ઉકાળgે ં ુ પાણી જ પી|ુ ં અને કફકારક ગÚયા, ઠડાં  અને ભારM 

આહારP¥યો બધં કરવા.ં (૪) કોઠ#ના ંપાનની પાચં �ામ ચટણી 

દહaમા ંમળવીે  સવાર-બપોર-સાજં લવાથીે  નવો કM :નોૂ  મરડો 

મટM છે.   

કોપSકોપSકોપSકોપSંંંંુુુુ    કોપSંુ અને નાZળયર�ે ં ુપાણી કામવધક/  છે. હમશાં ે  ંજbર# 

6માણમા ં કોપSંુ ખાવાથી કામશ%4તમા ં વધારો થાય છે, અને 

¥ય%4તને રિત#ડા માટM સcમ રાખે છે. કોપરાપાકના સવનથીે  

hSષોનીુ ુ  કટલીકM  6જનન સબધીં ં  ફ!રયાદોમા ંફાયદો થાય છે. 

કોપરલકોપરલકોપરલકોપરલMMMM  કોપરલM  ઠ8ં ુ , મ�રુ, િપFશામક, કફ કરનાર, ¢દય 

અને વાળ વધારનાર, ચામડ#ને ચમકાવનાર અને ઘા-જખમ 

Sઝાવનારુ  છે. 

કોTકોTકોTકોTંંંં કોળાની ઘણી \તો થાય છે. એમા ંરા( ુ ંકોTં આપણ ે�યા ં

ઉપયોગમા ંલવાયે  છે. એને સાકર કોTં પણ કહM છે, કમM  કM એમા ં

Pાc શકરા/  ચાર ટકા અને ઈÛ ુ શકરા/  દોઢથી બે ટકા ³ટલી 

હોય છે. આ રા( ુ ંકોTં SZચવધકુ / , ઠ8ંંુ , �નીુ  |d�ૃ  કરનાર તથા 

h�<ટદાતાુ  છે. આ ઉપરાતં ફો�ફરસ, સો!ડયમ, કÅ~શયમM  તથા 

6ોટ#ન કોળાની \ત 6માણ ેવધતા-ઓછા 6માણમા ંહોય છે. તે 

શીતળ હોવાથી ³મના શર#રમા ંCત!રક ગરમી રહતીM  હોય, 

તાવ રહતોM  હોય તમને  ે માટM કોળા�ુ ંશાક ઉFમ પXય આહાર 
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છે. આપણ ે�યા ંપૈઠા નામની મીઠાઈ મળે છે ³ કોળામાથીં  બને 

છે. કોળાને !હOદ#મા-ંઆ�ા તરફ પૈઠા કહM છે. પાQંુ કોTં િવશષે  

િપFશામક હોવાથી િપFિવકારોમા ં અને ખાસ કર#ને 

એિસ!ડટ#વાળા માટM અકસીર છે. કોTં �ખૂ લગાડનાર, બળ 

આપનાર, વજન વધારનાર, ¢દય માટM !હતકર, માનિસક અને 

\તીય શ%4ત વધારનાર તમે જ બધી ધા(ઓનુ  ેવધારનાર છે. 

કોળાનો વધારમાM  ં વધારM ઉપયોગ શાક બનાવીને કર# શકાય, 

પણ આ ઉપરાતં તમાથીે ં  પાક, +ર�બોુ  અને મીઠાઈ પણ 

બનાવી શકાય. કોTં પરમ �+િતવધકૃ /  છે, આથી માનિસક 

રોગોથી પીડાતા દદÐઓ માટM તો દરરોજ શાક કM મીઠાઈ બનાવી 

ખાવા લાયક છે, ³ ઘ¡ુ ં જ લાભ6દ નીવડM છે. કા,ુ ં કોTં 

કફકારક છે. શરદ#-ઉધરસ, ડાયાબીટ#સ, કફ 6Qિતવાળાૃ  તમે  જ 

મદ�વીે  ¥ય%4તએ એ ન ખા|ુ.ં પાQંુ કોTં દરકM  માટM પXય અને 

િ]દોષહર છે.   

કોળાનોકોળાનોકોળાનોકોળાનો અવલહઅવલહઅવલહઅવલહેેેે   કોTં છોલી બી અને પોચો ભાગ કાઢ# 

નાખી દોઢ !કલો ³ટgુ ં લઈ બ ે !કલો પાણીમા ં પકાવ|ુ.ં પાકM 

�યારM કપડામા ં નાખી રસ િનચોવી લવોે . રસ :દોુ  રાખવો. 

પકાવલે કોળાને ગાયના ૧૭૦ �ામ ઘીમા ં તાબાનાં  વાસણમા ં

મધ ³વો રગં  થાય �યા ંKધીુ  શક#ે , તમાે  ંકોળાનો :દોુ  રાખલે  

રસ મળવીે  તમાે  ંદોઢ !કલો ખાડં નાખી અવલહે  તૈયાર કરવો. 

તમાે  ં પીપર, Kઠંૂ, @રા�ુ ં ,ણૂ/ ૪૦-૪૦ �ામ તમે  જ ધાણા, 
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તમાલપ], એલચી, મર# અને તજ�ુ ં,ણૂ/ ૧૦-૧૦ �ામ નાખી 

૧૫-૨૦ િમિનટ Kધીુ  હલાવી એક] કર|ુ.ં ઠ8ંંુ  થાય �યારM તમાે  ં

૧૬૦ �ામ મધ મળવ|ે ં.ુ એને કોળાનો અવલહે  કહM છે. એ 

પૌ�<ટક અને બળદાયક છે. િશયાળામા ં એ�ુ ં સવને  |�ોૃ  અને 

બાળકોને બq ુ લાભકતા/ છે. એનાથી ઊલટ#, ઉધરસ, ;ાસ, 

¢દયરોગ, ર4તિપF, િપF�વર, તરસ, દાહ, 6દર, Bબળતાુ / , 

cય અને C]|d�ૃ  મટM છે. 

કોળાનોકોળાનોકોળાનોકોળાનો +ર�બો+ર�બો+ર�બો+ર�બોુુુુ  મોટા �રાૂ  કોળાની છાલ ઉતાર#, બી તથા 

>દરનો પોચો ભાગ કાઢ# નાખી, બ�બે bિપયા ભારના ંપતીકા ં

પાડ# પાણીમા ં બાફવા.ં જરા નરમ પડM એટલે કપડામા ં નાખી 

પાણી િનતાર# કાઢ|ુ.ં બાફલાM  ં પતીકા ં બમણી સાકરની 

ચાસણીમા ં નાખવા.ં કસરM  અને એલચી ઈ�છા 6માણે નાખી 

શકાય. એને કોળાનો +ર�બોુ  કહM છે. 

કUચાકUચાકUચાકUચા   કવચના વલાે  ખતરનીે  વાડો પર �બૂ થાય છે, ³ની 

શaગો પર ઝીણી Sવાટ#ું  હોય છે. આ Sવાટ#ું  શર#રના સપકમાં ં/  

આવતા ંખજવાળં  આવે છે. આ શaગની >દરના ંબીજ તે કૌચા.ં 

આ બીજની >દર�ુ ંપડ - ફાડા �~લાુ  કર# તનીે  વ�ચનોે  >Qરુ  

કાઢ# લવોે , ³ ઝર#ે  હોય છે. કૌચાનાં  આ ફાડાનો ખાડ#નં  ેઔષધ 

તર#કM ઊપયોગ થાય છે. કૌચા�ુ ં ,ણૂ/ ચાટણ અને પાક bપે 

વપરાય છે. એ મૈYનુ શ%4ત વધારનાર, વાHનાુ  રોગો 

મટાડનાર, િપFન ે શાતં કરનાર, ર4ત િવકારો મટાડનાર, 
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Üાનત(ઓનં ેુ  બળ આપનાર, માિસક િનયિમત કરનાર, 

ક<ટાતવ/  મટાડનાર, ;ત6દરે  અને ર4ત6દરમા ં !હતાવહ છે. 

કUચા h�કળુ  કામશ%4ત વધારM છે. તે �વાદM મ�રુ અને કડવા,ં 

પચવામા ં ભારM, શર#રને h<ટુ  કરનાર વાHનાશકુ , બળ 

આપનાર, વાH,ુ િપF અને ર4તના રોગોનો નાશ કરનાર છે. 

કUચા અને અડદના Vણોમાુ  ં ઘણી સમાનતા છે. (૧) અડધી 

ચમચી કૌચાના ંબીજ�ુ ં,ણૂ/ એક &લાસ Bધમાૂ  ંએટgુ ંજ પાણી 

મળવીે  ધીમા તાપે પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ|ુ.ં એને 

ગાળ# ઠ8ં ુ પાડ# બે ચમચી સાકર ઉમર#ે  પીવાથી �|d�ુ ૃ  તથા 

કામશ%4તની |d�ૃ  થાય છે. (૨) કUચાના ંબીજના ૧૦ �ામ ,ણનૂ ે/  

બસો �ામ Bધમાૂ  ં ધીમા તાપે પાણીનો ભાગ ઊડ# \ય �યા ં

Kધીુ  ઉકાળ# થોડ# સાકર નાખી પીવાથી થોડા !દવસમા ં

કામશ%4ત વધે છે. શર#ર ¢<ટh<ટુ  કરવા માટM આ 6યોગ 

!દવસમા ં બે વખત કરવો. ³મને �વ�નદોષ થતો હોય કM 

શીª�ખલન થ(ુ ં હોય તમણે  ે આ cીરપાક સવાર-સાજં લવોે , 

આહારમા ંમ�રુ, %�ન&ધ અને પૌ�<ટક P¥યો લવાે .ં ચોખા, Bધૂ , 

દહa, ઘી, માખણ, સાકર, મધ, અડદ, કઠોળ, સલાડ અને ફળો 

લવાે .ં  

ખ:રખ:રખ:રખ:રૂૂૂૂ  ખ:રૂ  cય, વાH,ુ ઊલટ# વગરેM રોગો મટાડM છે. ખ:રૂ  

ઠ8ંંુ , ર4તવધક/ , વજન વધારનાર, વીયવધક/ / , શર#રની Cત!રક 

ગરમી ઘટાડનાર તથા વાH ુ અને િપFદોષમા ં ઉપયોગી છે. 
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ખ:રૂ  ગરમ નથી પણ ઠ8ં ંુ છે. એ અિત પૌ�<ટક, વીય/વધક/ , 

બળવધક/ , મ�રુ, ¢દય માટM !હતકાર#, SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર, 

પચવામા ં ભારM, h�<ટુ  કરનાર ઝાડાને રોકનાર તથા બળ 

વધારનાર છે. ખ:રૂ  રચકM  પણ છે. રોજ રા]ે પાચં-સાત પશીે  

ખ:રૂ  પલાળ# સવારM બરાબર મસળ#ને તનેે પીવાથી ઝાડો સાફ 

આવે છે. િશયાળા દરિમયાન રોજ દસકે  પશીે  ખ:રૂ  �બૂ 

ચાવીને ખાઈ ઉપર એક &લાસ ગરમ Bધૂ  પીવાથી થોડા 

!દવસમા ંજ શર#રમા ં�mિત« આવે છે અને ન|ુ ંલોહ# પદાે  થાય 

છે. ખ:રૂ  શર#રને ¢<ટh<ટુ  કરM છે. એ કામશ%4ત વધારનાર 

અને  ¢દયને !હતકાર# છે. વજન વધારવા માટM રોજ સવારM 

આઠ-દસ પશીે  ખ:રૂ  એક &લાસ Bધમાૂ  ંઉકાળ# ઠ8ું પાડ# Bધૂ  

પી જ|ુ ંઅને ખ:રૂ  �બૂ ચાવીને ખાઈ જ|ુ.ં કાTં ખ:રૂ  ઉFમ 
ગણાય છે. ફફસામાM  ં પડલાM  ં ચાદામાં ં  ં ખ:રુ  ઉપયોગી સહાયક 

ઔષધ છે. એ ¢દય માટM પણ !હતાવહ છે. ખ:રુ  ઠ8ં ુ , (Å�તૃ  

કરનાર, પચવામા ંભારM, રસમા ંઅને પચી ગયા પછ# પણ મ�રુ 

અને ર4તિપFને @તનાર છે. ખ:રમાુ  ં લોહત��વ સારા 

6માણમા ં છે, આથી લોહ#ની ઉણપમા ંબq ુસાSંુ છે. રોજ પાચં 

ખ:રુ , પાચં >@ર અને વીસ +ન�ાુ  Pાc ખાવામા ંઆવે તો 

શર#ર h<ટુ  થાય છે. ખ:રુ , +ન�ાુ  Pાc, સાકર, મધ અને ઘી 

સરખા વજને લઈ �બૂ ખાડ#ં  સોપાર# ³વડ# લા8ડ#ુ  બનાવી 

રોજ બથીે  ]ણ �બૂ ચાવીને ખાવી. એનાથી શર#ર h<ટુ  થાય 

છે. એ ખાસીં , દમ, cય, એનિમયાે , Kકારોુ  વગરમાે M  ંઉપપયોગી 
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છે. ખ:રનોુ  આસવ ખ:રાસવુ /  સ�હણીમાં  ં �બૂ ઉપયોગી છે. 

ખ:રુ  અને મધ ખાવાથી ર4તિપF મટM છે.  

ખ!દરા!દખ!દરા!દખ!દરા!દખ!દરા!દ 4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ ખરછાલ અન િ]ફળાન ભગા ખાડ# ે ે ે ે ં ં

અધકચરો �કો બનાવવોૂ . બ ચમચી �કો બ &લાે ૂ ે સ પાણીમા ં

ઉકાળ# એક કપ ³ટg બાક# રહ �યાર ઠ8 પાડ# એક ચમચી ું M M ં ુ

વાવડaગ� ,ણ અન એક ચમચી ભ◌ેસ� ઘી ઉમર# બથી ]ણ ુ ું ૂ ે ં ં ે ે/
અઠવા!ડયા સવારં -સાજ તાજો બનાવી પીવાથી ક<ટદાયી ં

ભગદર તથા આમણ મટ છં M ે . એન ખ!દરા!દ 4વાથ કહ છે M ે , કમ M

ક ખરની છાલ એમા +Àય ઔષધ છM ે ં ેુ .   

ખપાખપાખપાખપાટટટટ(કાસક#કાસક#કાસક#કાસક#ંં ંં ) આHવદમાુ ¾  ંએને અિતબલા કહM છે. ખપાટના ં

mલ કાસક#નાં  દાતાં  ³વા ં હોવાથી એને કાસક#ં  પણ કહM છે. 

ખપાટના છોડ આખા Vજરાતમાુ  ં થાય છે. એના ં mલ પીળા 

રગનાં  ંઅને બપોર પછ# ઊઘડM છે. તનાે  ંબીજ કાળા-ં�રાૂ  ં હોય 

છે, ³ બ\રમા ં બળબીજના નામે મળે છે. ખપાટની છાલ 

પશાે બ વધારનાર# છે. +]માગનાૂ /  ઘણા રોગોમા ંતે વપરાય છે. 

+]દાહૂ , +]ક<ટૂ , +]ાવરોધૂ , અ~પ+]તાૂ , બq+]તાુ ૂ , પથર#, 

પરિમયો વગરમાે M  ંઉપયોગી છે. ખપાટના ંબીજ ધા(h�<ટકરુ ુ  છે. 

લો!હવા, ધા( ુ જવી, અશ%4ત-નબળાઈ જવી વગરમાે M  ં ખપાટ 

વપરાય છે. એ �બૂ જ તાકાતવાTં ઔષધ છે.  
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ખાખરોખાખરોખાખરોખાખરો બ ે ચમચી ખાખરાના બીજનો �કોૂ  એક &લાસ 

પાણીમા ં ધીમા તાપે ઉકાળ# અડ�ુ ં પાણી બળ# \ય �યારM 

ઉતાર# ઠ8ું પાડ# ચાર-પાચં !દવસ રોજ રા]ે પીવાથી ગોળ Qિમૃ  

મર# \ય છે.  

ખરખરખરખરેેેે  એને સ�Qતમાં ંૃ  ખદ#ર કહM છે. મ¤યમ કદના, ખરબચડ# 

છાલવાળા કાટાદારં  ખરનાે  |cૃને આછા પીળા રગનાં  ંmલો થયા 

પછ# ૨ થી ૪ ²ચ લાબીં , પાતળ#, ચપટ# અને �રાૂ  રગનીં  

શaગ થાય છે. પાનમા ંવપરાતો કાથો ખરનાે  લાકડામાથીં  બને 

છે. ખરે  શીતળ, દાતં માટM !હતકર, ખજવાળં , ખાસીં -ઉધરસ, 

ગTં બસીે  જ|ુ,ં ગળાનો સોજો અને અSZચનોુ  નાશ કરM છે. એ 

કડ|ુ,ં (Sુંૂ, મદનાે શક, Qિમનાશકૃ , 6મહનોે  નાશ કરનાર, 

મોઢાના ંચાદાં ,ં સોજો, કોઢ, આમ, િપF અને ર4તના રોગો, પા8ું 

તથા �વચા રોગો મટાડM છે. ચામડ#ના રોગો�ુ ં ખરે  સવ�Fમ 

ઔષધ છે. (૧) ખરનીે  છાલ�ુ ં ,ણૂ/ ]ણથી ચાર �ામ સવાર, 

બપોર, સાજં પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડ#ના રોગો મટM છે. 

આખા શર#રM ચામડ#નો રોગ 6સર# ગયો હોય તો ખરનીે  

છાલનો ઉકાળો પાણીમા ં નાખી �નાન કર|ુ.ં (૨) ચામડ#માથીં  

પાણી, પSુ, લોહ# કM કફ ઝમતા ં હોય તો ખરનીે  છાલના 

ઉકાળાથી ખરાબ ચામડ#-uણ ધોવા. (૩) કોઢવાળ# કોઈ પણ 

¥ય%4ત નાહવામા,ં પીવામા ંઅને આહારમા ં ખરનોે  જ ઉપયોગ 

કરM તો તે રોગ+4તુ  બને છે. સફદM  કોઢના દદÐએ લાબાં  સમય 
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Kધીુ  સવાર-સાજં ખરનીે  છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખરનીે  

છાલનો ઉકાળો નાખલાે  પાણીથી �નાન કર|ુ.ં (૪) શનૈમહ¾  

નામના 6મહમાે  ં +]ૂ ધીરM ધીરM અને થો8ુ ં થો8ુ ંઆવે છે. એ 

કફથી થાય છે. તથા cૌPમહે વાHથીુ  થાય છે. આ બનેં 6મેહમા ં

૧૦ �ામ ખરનીે  છાલનો �કોુ  બે કપ પાણીમા ં ધીમા તાપે 

અડધાથી પોણા ભાગ�ુ ં પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, 

ઠાર#ને ગાળ# રોજ સવાર-સાજં તા:ુ ં બનાવી પીવાથી લાભ 

થાય છે. (૫) ખરનીે  છાલનો ઉકાળો મpમા ં ભર# રાખવાથી 

દાતનાં  રોગો, દાતનોં  Bઃખાવોુ , ર4ત�ાવ, મpમાથીં  વાસ આવવી 

વગરેM મટM છે. (૬) ખરનાે  |cનીૃ  @િવત %�થિતમા ં ઝાડની 

વચમા ંQદરતીુ  ર#તે ³ કાથો તૈયાર થાય છે તનેે Ôખરસારે Õ કહM 

છે. દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં છ ચોખાભાર ખરસારે  અડધી 

ચમચી મધમા ં ચાટવાથી હાથીપV ુ મટM છે. (૭) ખરસારે  (Sુંૂ 

હોવાથી ગભાશય/  ઢ#gુ ં થઈ ગHુ ં હોય તો તેને �વ�છ કર# 

િશિથલતા Bરૂ  કરM છે. કKવાવડૂ , અિત સભોગં  કM 6દર ³વી 

¥યાિધને લીધે ગભાશય/  ઢ#gુ ં પડ# \ય છે. એમા ં ખરસારનોે  

ઉપયોગ આશીવાદ/  સમાન છે, કમકM M એનાથી ગભાશય/  મજ^તૂ 

થાય છે. ખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટ એમા ંખરે  +Àયુ  ઔષધ છે. એની મા]ા 

ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં. એ મહાQÝુ ્ઠ-લ6સીે , અ^દુ/ , 

પા8રોગં ુ , કાસ-ઉધરસ, ;ાસ, Qિમૃ , ગાઠં, સવ/ 6કારના કોઢ 

અને ર4ત બગાડમા ં !હતાવહ છે. ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ# ૧૦૦ �ામ 
ખરસારે  તથા કhરૂ, સોપાર#, \યફળ, ચણકબાબ અને એલચી 
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દરકM  ૨૦-૨૦ �ામના િમµણના બાર#ક ,ણમાૂ ં/  પાણી મળવીે  

ચણાના દાણા ³વડ# બનાવલીે  ગોળ#ને ખ!દરા!દવટ# કહM છે. 

આ ]ણચાર ગોળ# સવાર, બપોર, સાજં મpમા ંરાખી ધીમે ધીમે 

,સવાથીૂ  Kક#ૂ  ઉધરસ, અવાજ બસીે  જવો, મpમા ંચાદા,ં @ભ, 

દાતં, દાતનાં  ં પઢાનીે ં  તકલીફ મોળ આવવી વગરમાે M  ં ફાયદો 

થાય છે. ખ!દરા!દવટ# બ\રમા ંતૈયાર પણ મળે છે.  

ગજપીપરગજપીપરગજપીપરગજપીપર ચવકના ફળને ગજપીપર કહM છે. તે તીખી, વાH ુ
તથા કફ હરનાર#, જઠરા%&નને 6દ#�ત કરનાર, તમે જ ઉ<ણ 

હોવાથી અિતસાર, ;ાસ, કઠનાં  રોગો અને પટનાે  Qિમઓનૃ  ે

મટાડM છે. લaડ#પીપર કરતા ંગજપીપર થોડ# મોટ# હોય છે અને 

બનનાં ે  Vણોમાુ  ંપણ બq ુથો8ુ ં>તર રહgM ં ુછે.  

ખરખરખરખરેેેે  એને સ�Qતમાં ંૃ  ખદ#ર કહM છે. મ�ય્મ કદના, ખરબચડ# 

છાલવાળા કાટાદારં  ખરનાે  |cનૃ ે આછા પીળા રગનાં  ંmલો થયા 

પછ# ૨ થી ૪ ²ચ લાબીં , પાતળ#, ચપટ# અને �રાૂ  રગનીં  

શaગ થાય છે. પાનમા ંવપરાતો કાથો ખરનાે  લાકડામાથીં  બને 

છે. ખરે  શીતળ, દાતં માટM !હતકર, ખજવાળં , ખાસીં -ઉધરસ, 

ગTં બસીે  જ|ુ,ં ગળાનો સોજો અને અSZચનોુ  નાશ કરM છે. એ 

કડ|ુ,ં (Sુંૂ, મદનાશકે , Qિમનાશકૃ , 6મહનોે  નાશ કરનાર, 

મોઢાના ંચાદાં ,ં સોજો, કોઢ, આમ, િપF અને ર4તના રોગો, પા8ું 

તથા �વચા રોગો મટાડM છે. ચામડ#ના રોગો�ુ ં ખરે  સવ�Fમ 
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ઔષધ છે. (૧) ખરનીે  છાલ�ુ ં ,ણૂ/ ]ણથી ચાર �ામ સવાર, 

બપોર, સાજં પાણી સાથે ફાકવાથી ચામડ#ના રોગો મટM છે. 

આખા શર#રM ચામડ#નો રોગ 6સર# ગયો હોય તો ખરનીે  

છાલનો ઉકાળો પાણીમા ં નાખી �નાન કર|ુ.ં (૨) ચામડ#માથીં  

પાણી, પSુ, લોહ# કM કફ ઝમતા ં હોય તો ખરનીે  છાલના 

ઉકાળાથી ખરાબ ચામડ#-uણ ધોવા. (૩) કોઢવાળ# કોઈ પણ 

¥ય%4ત નાહવામા,ં પીવામા ંઅને આહારમા ં ખરનોે  જ ઉપયોગ 

કરM તો તે રોગ+4તુ  બને છે. સફદM  કોઢના દદÐએ લાબાં  સમય 

Kધીુ  સવાર-સાજં ખરનીે  છાલનો ઉકાળો પીવો અને ખરનીે  

છાલનો ઉકાળો નાખલાે  પાણીથી �નાન કર|ુ.ં (૪) શનૈમહ¾  

નામના 6મહમાે  ં +]ૂ ધીરM ધીરM અને થો8ુ ં થો8ુ ંઆવે છે. એ 

કફથી થાય છે. તથા cૌPમહે વાHથીુ  થાય છે. આ બનેં 6મહમાે  ં

૧૦ �ામ ખરનીે  છાલનો �કોુ  બે કપ પાણીમા ં ધીમા તાપે 

અડધાથી પોણા ભાગ�ુ ં પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, 

ઠાર#ને ગાળ# રોજ સવાર-સાજં તા:ુ ં બનાવી પીવાથી લાભ 

થાય છે. (૫) ખરનીે  છાલનો ઉકાળો મpમા ં ભર# રાખવાથી 

દાતનાં  રોગો, દાતનોં  Bઃખાવોુ , ર4ત�ાવ, મpમાથીં  વાસ આવવી 

વગરેM મટM છે. (૬) ખરનાે  |cનીૃ  @િવત %�થિતમા ં ઝાડની 

વચમા ંQદરતીુ  ર#તે ³ કાથો તૈયાર થાય છે તનેે Ôખરસારે Õ કહM 

છે. દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં છ ચોખાભાર ખરસારે  અડધી 

ચમચી મધમા ં ચાટવાથી હાથીપV ુ મટM છે. (૭) ખરસારે  (Sુંૂ 

હોવાથી ગભાશય/  ઢ#gુ ં થઈ ગHુ ં હોય તો તને  ે �વ�છ કર# 



 67 

િશિથલતા Bરૂ  કરM છે. કKવાવડૂ , અિત સભોગં  કM 6દર ³વી 

¥યાિધને લીધે ગભાશય/  ઢ#gુ ં પડ# \ય છે. એમા ં ખરસારનોે  

ઉપયોગ આશીવાદ/  સમાન છે, કમકM M એનાથી ગભાશય/  મજ^તૂ 

થાય છે. ખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટખ!દરા!ર<ટ એમા ંખરે  +Àયુ  ઔષધ છે. એની મા]ા 

ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં. એ મહાQ<ઠુ -લ6સીે , અ^દુ/ , 

પા8રોગં ુ , કાસ-ઉધરસ, ;ાસ, Qિમૃ , ગાઠં, સવ/ 6કારના કોઢ 

અને ર4ત બગાડમા ં !હતાવહ છે. ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ#ખ!દરા!દવટ# ૧૦૦ �ામ 
ખરસારે  તથા કhરૂ, સોપાર#, \યફળ, ચણકબાબ અને એલચી 

દરકM  ૨૦-૨૦ �ામના િમµણના બાર#ક ,ણમાૂ ં/  પાણી મળવીે  

ચણાના દાણા ³વડ# બનાવલીે  ગોળ#ને ખ!દરા!દવટ# કહM છે. 

આ ]ણચાર ગોળ# સવાર, બપોર, સાજં મpમા ંરાખી ધીમે ધીમે 

,સવાથીૂ  Kક#ૂ  ઉધરસ, અવાજ બસીે  જવો, મpમા ંચાદા,ં @ભ, 

દાતં, દાતનાં  ં પઢાનીે ં  તકલીફ મોળ આવવી વગરમાે M  ં ફાયદો 

થાય છે. ખ!દરા!દવટ# બ\રમા ંતૈયાર પણ મળે છે.  

ગજપીપરગજપીપરગજપીપરગજપીપર ચવકના ફળને ગજપીપર કહM છે. તે તીખી, વાH ુ
તથા કફ હરનાર#, જઠરા%&નને 6દ#�ત કરનાર, તમે જ ઉ<ણ 

હોવાથી અિતસાર, ;ાસ, કઠનાં  રોગો અને પટનાે  Qિમઓનૃ  ે

મટાડM છે. લaડ#પીપર કરતા ંગજપીપર થોડ# મોટ# હોય છે અને 

બનનાં ે  Vણોમાુ  ંપણ બq ુથો8ુ ં>તર રહgM ં ુછે.  
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ગરમાળોગરમાળોગરમાળોગરમાળો  ગરમાળો ૧૦થી ૨૫ mટ�ુ ંઝાડ છે. તનેે \ં̂  ુ³વા ં

પણ તનાથીે  મોટા ં અણીવાળા,ં એક બા:ુ Kવાળાું  ં અને બી@ 

બા:ુ ખરબચડા ંપાન થાય છે. ઉનાળામા ંપીળા રગનાં  ંh�કળુ  

V�છાદારુ  mલ આવે છે. mલ ખર# પડ# લાબીં  લીલા રગનીં  

શaગો આવે છે, ³ >Vઠાથીુ  પણ વ� ુ\દ# અને દોઢથી બ ેmટ 

લાબીં  હોય છે. તે પાક# જતા ંKકાઈનૂ  ેકાળ# પડ# \ય છે. તનીે  

>દરનો માવો Kકાઈૂ  જઈને બી Äટા ંપડ# જતા ં=ઘરાનીૂ  ³મ 

આ શaગો ખખડM છે. આ માવો મીઠો હોય છે. એને ગરમાળાનો 

ગોળ કહM છે. આ ગોળ મળશોધક છે. તે પટમાે  ંગડગડાટ કરતો 

નથી.  

ગળોગળોગળોગળો ગળોના સવનથીે  !રબાઈ !રબાઈને મરવા�ુ ંબન(ુ ંનથી. 

એના ં પાન મ�રુ હોય છે. આથી એના ં પાન�ુ ં શાક �બૂ 

�વા!દ<ટ લાગે છે, ³ તાવમા ં ઉFમ છે. ગળો તીખી, કડવી, 

પચી ગયા પછ# મ�રુ, રસાયન, મળને રોકનાર, (ર#ુ , ઉ<ણ, 

પચવામા ં હલક#, બળ આપનાર, જઠરા%&નને 6દ#�ત કરનાર, 

િ]દોષÒન તથા આમ, તરસ, બળતરા, 6મહે , કોઢ, ઉધરસ, 

ર4તા~પતા-પા8ું, કમળો, Q<ઠુ , વાતર4ત, Qિમૃ , �વર, ઊલટ#, 

ઉબકા, દમ, હરસ, +]ક<ટૂ  અને ¢દયરોગને મટાડનાર છે. 

ગળોનો રસ ]ણ ચમચી અને ગળો�ુ ં ,ણૂ/ અડધીથી એક 

ચમચી સવારM, બપોરM અને રા]ે લ|ે ં.ુ કોઈ પણ |cૃ પર ચડલીM  

ગળો ઔષધમા ંવાપર# શકાય, પર(ં  ુલીમડા પર ચડલીM  ગળો 
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ઉFમ ગણાય છે. તા@ લીલી ગળો મળે તો તનોે  ઉપયોગ 

કરવો, ન!હતર Kક#ૂ  ગળો�ુ ં ,ણૂ/ વાપર# શકાય. બ\રમા ં

ગળોની ગોળ# Ôસશમનીં  વટ#Õ નામે મળે છે. સશમનીં  એટલે ³ 

વધલાે  દોષોને ઓછા કરM અને ઓછા હોય તો સમાન કરM. એની 

એક એક ગોળ# સવાર, બપોર અને સા³ં લવીે  જોઈએ. લીમડા, 

બાવળ કM Cબા પર ચડલીM  ગળોની વલે  વધારM Vણકાર#ુ  

ગણાય છે, તમાે  ં પણ લીમડા  પરની µ<ઠે . ગળો�ુ ં,ણૂ/ એક 

ચમચી અને રસ બથીે  ]ણ ચમચી સવાર-સાજં લઈ શકાય. (૧) 

ગળો, ધાણા, લીમડાની >તરછાલ અને રતાજળ#ં (ર4તચદનં )નો 

ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત થઈ સવ/ 

6કારના તાવ મટM છે. (૨) ગળોનો રસ સાકર નાખી પીવાથી 

અxલિપF તરત જ મટM છે અને િપFથી થતી ઊલટ# ત�કાળ 

શાતં થાય છે. (૩) ગળોના બે ચમચી રસમા ં બે ચમચી મધ 

નાખી પીવાથી ]ણે દોષોથી થતી ઊલટ# મટM છે. (૪) ગળોનો 

રસ અથવા ગળોનો ઉકાળો અડધો કપ સવાર-સાજં પીવાથી 

અને મા] મગના Kપૂ અને ભાત પર રહવાથીM  કોઢમા ંએકદમ 

ફાયદો થાય છે. (૫) ગળોના રસમા ંમધ અથવા સાકર નાખી 

પીવાથી કમળો જલદ# મટM છે. (૬) ગળો અને િ]ફળાના 

ઉકાળામા ં મધ અને પીપર�ુ ં ,ણૂ/ નાખી સવાર-સાજં પીવાથી 

સવ/ 6કારના ન]રોગે  મટM છે.   
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ગઠોડાગઠોડાગઠોડાગઠોડાંં ંં  ~ÉÒ÷~É†Ò÷÷©ÉÚ³ના ગઠોડાં  જઠરા%&નને 6દ#�ત 

કરનાર, લ=,ુ તીખા, ઉ<ણ, Scુ , િપF કરનાર અને મળને 

ભદનારે -તોડ#ને કાઢનાર છે. તે કફ, વાH,ુ ઉદરરોગ, બરોળની 

િવQિતૃ , ગસૅ , આફરો, Qિમૃ , ;ાસ અને cયમા ં !હતાવહ છે. 

મગજની િનબળતા/ , ઉOમાદ, વાત6કોપ, 6Kતૂાના રોગો, માિસક 

ઓÕ ંઆવ|ુ,ં િનPાનાશ, ઉધરસ, ;ાસ વગરમાે M  ં િવZભ½ ર#તે 

6યો\ય છે. અનકે આHવ!દકુ ¾  દવાઓમા ં તે વપરાય છે. 

અ@ણ/, આફરો, અSZચુ , પટમાે  ં વાHનોુ  ગોળો ચડવો વગરે M 

પટનીે -પાચનની તકલીફોમા ંતમે  જ ઉપરો4ત રોગોમા ંગઠોડા�ં ં ુ

પા ચમચી ,ણૂ/ બે ચમચી મધમા ં િમµ કર# સવાર-સાજં ચાટ# 

જ|ુ.ં આ બધી તકલીફો શાતં થઈ જશે. લો બી.પી. અને 

¢દયરોગમા ંપણ આ ઔષધ ઉપચાર ફાયદો કરM છે.  

ગાજરગાજરગાજરગાજર    ગાજરમાથીં  િવટાિમન ÔએÕ મળે છે, ³ રોગ 6િતકારક 

શ%4તમા ંવધારો કરM છે. દરરોજ એક કપ રાધલાં ે  ંગાજર ખાવા ં

જોઈએ. રાધવાથીં  ગાજરના કડક કોષો નરમ અને Kવાળાું  બને 

છે. તથીે  ગાજરમાથીં  મળતા ં પૌ�<ટક ત��વો શર#રમા ં બરાબર 

શોષાય \ય છે અને તનોે  hરhુ M રૂો લાભ આપણ ેમળવીે  શક#એ 

છ#એ. ગાજર મ�રુ, સહજM  કડવા,ં (રાુ ,ં તીÁણ, ઉ<ણ, અ%&નને 

6દ#�ત કરનાર અને પચવામા ંહલકા ં છે. એ ઝાડાને રોકનાર, 

ર4તિપ(ત્, હરસ, સ�હણીં , વાH,ુ કફ, ર4તા~પતા અને 

રતાધણાપણાનં  ે મટાડM છે. સો\ આ¥યા હોય તો નમક અને 
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ખટાશ વગર�ુ ં ગાજર�ુ ં શાક દરરોજ ખાવાથી લાભ થાય છે. 

;ાસ અને હડક#માM  ં ગાજરના રસના ં પાચં-સાત ટ#પા ં નાકમા ં

નાખવાથી લાભ થાય છે. ઘી કM તલના તલમાે  ં ગાજર�ુ ં શાક 

દાડમનો રસ નાખી દહa સાથે ખાવાથી હરસ મટM છે.   

ગાય�ગાય�ગાય�ગાય�ુુુુ ંં ં ંઘીઘીઘીઘી     એ �મરણ શ%4ત, ^d�ુ , જઠરા%&ન, વીય/, ઓજસ, 

કફ તથા મદને  ેવધારનાર છે. તે વાH,ુ િપF, ઝરે, ઉOમાદ, શોષ 

તથા તાવનો નાશ કરM છે. પચી ગયા પછ# મ�રુ અને Cખ 

માટM !હતકાર# છે. એ માટM એને પગના તZળયે ઘસ|ુ ંજોઈએ. જો 

Cખો નબળ# હોય, તમાે  ંદાહ અને ખજવાળં  હોય તો ગાય�ુ ંઘી 

લાબાં  સમય Kધીુ  ૧૫ િમિનટ ઘસ|ુ.ં Cખ તજ�વીે  અને �વ�થ 

બની જશે. એનો અખડં !દવો Îયા ં ચાg ુ હોય �યા ં કોઇ ઝર#ે  

જનાવર રહ(M ં ુનથી. ૧૦ �ામ ઘીના દ#વાથી ૧ ટન ઑ%4સજન 

મળે છે. ઘીના ં ટ#પા ં સવારM નાકમા ં +કવાથીૂ  કફ ન!હ થાય, 

બપોરM +કવાથીૂ  િપF અને સા³ં +કવાથીૂ  વાH ુથશે ન!હ. શરદ# 

માથાનો Bખાવોુ  અને અિનPા મટાડવા ગાય�ુ ં ઘી ઉFમ છે. 

પગના તZળયે ઘી ઘસવાથી �ઘ સાર# આવે છે. આપણા 

આહારમા જો ઘીં , તલે, માખણ ³વા �નહP¥યો ત°ન બધ કર# ં ે ં

દવામા આવ તો શર#રમા વાM ં ે ં Hની |d�ુ ૃ , મદા%&નં , Qશતાૃ , 

�<કતા તથા વાHની |d�ના કારણ થતા આવશુ ુ ૃ ે ે , ઉતાવળાપ¡ુ,ં 

કપ અન ઉOમાદ ³વી િવQિતઓ ઉ�પ½ થાય છં ે ેૃ . વાH ુ

6Qિતવાળા માટ એટલ જ ઘી� સવન અ�યત જbર# છૃ M ે ં ે ં ેુ . ઘી 
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મ�<યની Üાનશ%4તુ , �+િતૃ , ^d�ુ , !હLમત અન બળ વધાર છ ે M ે

તમ જ ે શર#રન પોષણ આપનાર µ<ઠ ત��વ છે ે ે. ત 6Qિપત ે ુ

થયલા વાH� શમન કર છે ં M ેુ ુ . cીણ થયલા કફન વધાર છ તથા ે ે M ે

જઠરા%&નન 6દ#�ત કર# િપF� 6માણ \ળવ છે ં ે ેુ . આમ 

શર#રના વાતં , િપF અન કફ ]ણ દોષ માટ ઘી પોષણbપ ે ે M

હોવાથી µ<ઠ ટોિનક છે ે. એક વષ :� ઘી ]ણ/ ૂ ુ ં  ેદોષો મટાડ છM ે. 

ત +�છાે ૂ /, કોઢ, ઝરે, ઉOમાદ, અપ�માર-વાઈ તથા 

િતિમર(Cખનો એક રોગ)નો નાશ કર છM ે. આ| :� ઘી ધીમ ુ ું ં ેૂ

ધીમ જઠરા%&ન 6દ#�ત કર છ અન આમનો નાશ કર છે M ે ે M ે . તમ જ ે

કોઢ, ન]�ળે ૂ , કણ�ળ/ ૂ , +�છાૂ /, સો\, હરસ, ઉOમાદરોગ અન ે

યોિનદોષમા ફાયદાકારક છં ે. આHવદમા +Àય આઠ 6કારના ુ ુ¾ ં ં

ઘીનો ઉ~લખ કરવામા આ¥યો છે ં ે. આ દરક ઘી ³મ ³મ વધાર M M

:ના થાય તમ તમ ત વધાર Vણકાર# બન છૂ ં ે ે ે M ે ેુ , પર( રો�જLદા ં ુ

આહારમા,ં તપણમા/ ,ં પ!રµમ કયા બાદ બળના cયમા/ ,ં 

પા8રોગં ુ , કમળો, ન]રોગ તથા સામાOય �વ�થ મ�<ય માટ તો ે Mુ

તા: ઘી જ સવµ<ઠ ગણાય છુ ં ે ે/ . ઔષધોપચારની B�<ટએ જ ૃ

:� ઘી વધાર !હતકાર# છૂ ુ ં M ે. રો�જLદા ઉપયોગમા ન| ઘી ં ંુ

Vણકાર# છુ ે.   

ગાય�ગાય�ગાય�ગાય�ુુુુ ંં ં ંછાણછાણછાણછાણ     ૧૦૦ �ામ ગોબર રસ અને ૩૦૦ �ામ તલ�ુ ં

તલે  મા] તલે  બાક# રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ|ુ.ં એ તલનાે  ં રા]ે 

Cખમા ંટ#પા ં+કવાથીૂ  ચ�મા Bરૂ  થાય છે. 
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ગાય�ગાય�ગાય�ગાય�ુુુુ ંં ં ંBધBધBધBધૂૂૂૂ  હળદર નાખી પીવાથી �વરપટ#નાે  રોગ મટM છે. 

એમા ંગાય�ુ ંઘી નાખી સા³ં પીવાથી કમજોર# અને કબ�જયાત 

Bરૂ  થાય છે. ગાયના Bધ�ૂ ુ ં દહa બનાવી એની છાસમા ં મીઠો 

લીમડો નાખી પીવાથી કૉલ�ટરોલે  અને \ડાપ¡ુ ંમટM છે. 

VદાVદાVદાVદાુુુુ ં ંં ંં ંં  ં પાકા ંVદાું  ંમ�રુ, ચીકણા,ં પચવામા ંભારM અને ઠડાં  ંછે. 

પાકા ંVદા�ુ ું  ંઘીમા ંવઘારgM ં ુશાક ખાવાથી િપFને લીધે શર#રના 

ઉપરના કM નીચનાે  માગ¾ કM િછPોથી લોહ# નીકળ(ુ ંહોય, નસકોર# 

mટતી હોય તો તે મટM છે. આવા દદÐએ તીખા- ગરમ પદાથ� ન 

ખાવા. મોટા ંVદાું  ં�વધકુ /  અને કામવધક/  છે. Vદાનીું  સીઝનમા ં

રોજ બથીે  ]ણ પાકા ંVદાું  ંખાવા.ં  

VગળVગળVગળVગળૂૂૂૂ     Vગળૂ  બq ુ મpઘો મળતો હોવાથી એમા ં ભળસળનીે ે  

શÔતા રહM છે. રોગ મટાડવામા ંVગળૂ  સાવ િન<ફળ \ય તો 

એ બનાવટ# હોવાની શÔતા છે. વળ# Vગળસવનૂ ે  વખતે 

પરહજM  અ�યતં જbર# છે. એમા ંખાટા, તીખા પદાથ�, પચે ન!હ 

તવાે  ભારM પદાથ�, થાક# જવાય તવીે  6|િFઓૃ , તડકો, V�સોુ , 

મૈYનુ અને શરાબના �યાગનો સમાવશે  થાય છે. VગૂળનીVગૂળનીVગૂળનીVગૂળની    
કસોટ#કસોટ#કસોટ#કસોટ# Vગળૂ  એક વન�પિતનો Kગધીુ ં  Vદરું  છે. સાચો Vગળૂ  

અ%&નમા ંનાખતા ંવતr  બળ# \ય છે, તથા ગરમ પાણીમા ંતરત 

જ ઓગળ# \ય છે. નકલી Vગળમાૂ  ંઆમ બન(ુ ંનથી.  
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ગોખSગોખSગોખSગોખSંંંંુુુુ ચોમાસામા ં ગોખSનાુ  વલાે  જમીન પર પથરાયલાે  

જોવા મળે છે. તનાે  ંપાન નાના ંનાના ંહોય છે. તનેે ચણા ³વડા ં

કM તથીે  નાના ંફળ બસે  ેછે, ³ના ઉપર કાટાં  હોય છે. ફળ તા\ ં

હોય �યારM લીલા રગનાં  ંઅને Kકાતાૂ  ંકઠણ અને સફદM  બને છે. 

ગોખSંુ ઠ8ં ુ છે, આથી પશાબનાે  દરકM  \તના રોગોમા ં�બૂ સાSંુ 

કામ આપે છે. પશાબે  ઓછો આવવો, પશાબે  ન આવવો, પશાબે  

અટક# અટક#ને આવવો, પશાબમાે  ં બળતરા થવી, પશાબે  

Bગધવાળોુ }  કM ડહોળો આવવો વગરમાે M  ંગોખSંુ ઉપયોગી છે. તે 

+]િપLડૂ  અને +]ાૂ શયને કાયશીલ/  રાખે છે. આથી પથર#ના 

રોગીને તથા !કડની બગડ# હોય તવાે  રોગીઓ પણ ત�ે ં ુસવને  

કર# લાભ મળવીે  શકM. ગોખSનું  ેKકવીૂ , ખાડ#ં , ,ણૂ/નો ઉપયોગ 

કરવો. ગોખSંુ ગાધંીની Bકાનુ ે મળે છે. તૈયાર ,ણૂ/ દવાવાળા 

વચે ેછે. ૩-૩ �ામ એટલે કM એક નાની ચમચી ³ટgુ ં !દવસમા ં

બથીે  ]ણ વાર પાણી, સાકર, Bધૂ , ઘી કM મધ સાથે લઈ શકાય. 

ગોખSંુ કામશ%4ત વધારનાર, ¢દયરોગનો નાશ કરનાર, 

વાHનાશકુ , અને વ� ુ 6માણમા ં લવાથીે  રચકM ÷ છે. (૧) સવ/ 

6કારના 6મહમાે  ં અને 6ો�ટટનાM  સો\મા ં ગોખSંુ આપ|ુ.ં (૨) 

+]ૂ અxલતાવાTં હોય �યારM ગોખSંુ સાથે જવખાર અપાય છે. 

(૩) !કડનીના સો\મા ં +]ૂ cારવાTં, BગધવાTુ } ં તથા ડહોTં 

હોય �યારM ગોખSનાુ  ઉકાળામા ંશીલા@ત મળવીને  ેઆપ|ુ.ં (૪) 

એક ચમચી સરખા ભાગ ેબનાવલે  ગોખSંુ અને તલ�ુ ં,ણૂ/ અને 

એક ચમચી મધને બકર#ના Bધૂ  સાથે લવાથીે  હ�તમૈYનથીુ  
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આવલીે  નબળાઈ-નhસકતાું  Bરૂ  થાય છે. (૫) અડધી ચમચી 

ગોખS�ું ં ુ,ણૂ/ એક ચમચી મધ સાથે !દવસમા ં]ણ વાર ચાટ# 

ઉપર એક &લાસ ઘટ#�ે ં ુBધૂ  પીવાથી પથર# (ટ#ૂ  જઈ +]ૂ માગ¾ 

બહાર નીકળ# \ય છે. આ 6યોગ મા] સાતથી દશ !દવસ જ 

કરવો. (૬) બસો �ામ Bધમાૂ  ંએટgુ ંજ પાણી અને એક ચમચી 

ગોખS�ું ં ુ ,ણૂ/ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ# પાણીનો ભાગ ઊડ# 

\ય એટલે ઉતાર# ઠ8ું પડt ે પીવાથી મૈYનશ%4તુ  વધે છે. 

સવાર-સાજં તા:ુ ંબનાવીને પી|ુ.ં સાકર પણ નાખી શકાય. (૭) 

ગોખSંુ અને અ;ગધા�ં ં ુ ૫થી ૭ �ામ ,ણૂ/ એનાથી બમણી 

સાકર સાથે કM બે ચમચી મધ સાથે લવાથીે  શર#ર h<ટુ  થાય છે, 

શાર#!રક શ%4ત તથા કામશ%4ત વધે છે. (૮) ગોખSનાું  પચાગનોં ં  

૧૦ �ામ �કોૂ  નાખી અડ�ુ ં પાણી બાળ#ને બનાવલોે  ઉકાળો 

સવાર-સાજં પીવાથી +]માગનાૂ /  રોગો મટM છે. (૯) ગળો, 

ગોખSંુ અને આમળાના સમાન ભાગ ેબનાવલાે  ,ણનૂ ે/  રસાયન 

,ણૂ/ કહM છે. શર#રમા ંગમે �યા ં દાહ, બળતરા, અશ%4ત રહતીM  

હોય તો સવાર, બપોર, સાજં અડધી ચમચી ,ણૂ/ ફાક# ગાય�ુ ં

તા:ુ ંBધૂ  પી|ુ.ં આહારમા ંતીખી, ગરમ ચીજો બધં કરવી. (૧૦) 

�દર# ³મા ંમાથા, દાઢ#, +છૂ, Cખ વગરે M પરના વાળ ખર# 

\ય છે, તમાે  ંગોખSંુ અને તલના ંmલ સરખા ભાગ ેલસોટ# મધ, 

ઘીમા ંમળવીે  લપે  કરવો.  
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ગોરખ+ડ#ગોરખ+ડ#ગોરખ+ડ#ગોરખ+ડ#ુુુુ ંં ંં  (૧) ગોરખ+ડ#નોું  અડધીથી એક ચમચી રસ 

જરાક ગરમ કર# બથીે  ]ણ કાળા ં મર#�ુ ં ,ણૂ/ નાખી 

પીવાથી માYુ ં Bઃખવાનોુ  Kયૂાવતનો/ /  રોગ મટM છે. 

Kયૂાવતના/ /  રોગમા ંસવારM ³મ ³મ Kયૂ/ ચડM તમે  આખા 

માથાનો Bઃખાવોુ  વધતો \ય અને બપોર પછ# ³મ ³મ 

Kયૂ/ નમતો \ય તમે  તમે  Bઃુ ખાવો ઘટતો \ય છે.   

ગોળગોળગોળગોળ    આહારમા ંમીઠાશ માટM ખાડનં  ેબદલ ેગોળનો જ વ�માુ  ં

વ� ુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગોળ પચવામા ં હલકો, �વાદમા ં

મીઠો હોવાથી િપFનાશક, %�ન&ધ હોવાથી વાHનાશકુ  તથા 

ગરમ હોવાથી કફનાશક છે. આમ ગોળ�ુ ં િનયિમત સવને  

કરવાથી કોઈ દોષ ઉ�પ½ થતો નથી.  ગોળ જઠરા%&ન 6દ#�ત 

કરનાર, વજન વધારનાર, ર4તદોષનો નાશ કરનાર, વીયવધક/ / , 

વાH,ુ િપF અને કફ એમ ]ણે દોષ Bરૂ  કરનાર, થાક Bરૂ  

કરનાર, ર4ત, માસં, મદે અને મÞ\ની |d�ૃ  કરનાર છે. 

ગોળમા ંક~�યમM  અને ફો�ફરસ સારા 6માણમા ંહોવાથી હાડકાની 

h�<ટુ  અને |d�ૃ મા ં સારો ફાળો આપે છે. એ શર#રની સાતે 

ધા(ઓુ-રસ, ર4ત, માસં, મદે, અ%�થ, મÞ\ અને �નીુ  |d�ૃ  

કરM છે. ગોળને :દાુ  ં :દાુ  ં અ�પાનોુ  સાથે લવાથીે  :દોુ  :દોુ  

Vણુ આપે છે. આBુ સાથે કફ, હરડM સાથે િપF અને Kઠંૂ સાથે 

લવાથીે  સઘળા 6કારના વાH ુમટાડM છે. ફળ, અડદ, Bધૂ  કM તલ 
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સાથે ગોળ ખાવો ન જોઈએ. એક વષ/ :નોૂ  ગોળ પચવામા ં

હલકો, વજન વધારનાર, h�<ટકારકુ , મ�રુ, જઠરા%&ન વધક/ , 

જમવામા ં SZચુ  ઉ�પ½ કરાવનાર, ર4તદોષનો નાશ કરનાર, 

¢દય માટM !હતકાર#, િ]દોષનાશક, µમનાશક અને પXય ઔષધ 

તમે  જ આહાર છે. 6વાસ, ઉ\ગરો કM પ!રµમ ³વા કોઈપણ 

કારણથી શર#ર એકદમ થાક# ગHુ ંહોય તો ગોળ�ુ ંશરબત પી|ુ.ં 

શરબતમા ંબી\ ંપૌ�<ટક P¥યો પણ ઉમર#ે  શકાય. Bબળુ /  શર#ર 

હોય, ;ાસ તથા +�છાૂ / રોગ હોય, �બૂ જ મહનત�M ં ુ કામ કHુ} 

હોય, પથર#નો રોગ હોય, @ણ/ �વર રહતોM  હોય તથા ર4તિપF, 

બળતરા, તરસ કM cયરોગ થયો હોય તો તમાે  ં ગોળ�ુ ં સવને  

!હતકાર# છે.     

ઘWનાઘWનાઘWનાઘWના જવારાજવારાજવારાજવારા ઘWના જવારાનો તાજો રસ િનયિમત લવાથી ે

શર#રમા નવચતન આવ છં ે ે ે, નવા કોષ આવ છે ે, રોગ6િતકારક 

શ%4ત વધ છ અન કOસર મટાડવામા ઉપયોગી થાય છે ે ે M ં ે .  

ઘરગXYઘરગXYઘરગXYઘરગXYુુુ ુઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો (૧) ઘરમા ંપડ# રહલીM  વધારાની દવાની 

ગોળ# વાસણ માજવાનાં  પાઉડરમા ં ભળવવાથીે  વાસણ 

ચકચ!કત થાય છે. (૨) અઠવા!ડયામા ંએક વખત ખાટ# છાસથી 

માYુ ંધોવાથી શxhનીે ુ  જbર પડતી નથી. (૩) તા@ Pાcનો રસ 

મશીનથી કાઢવા કરતા ં સહજM  પાણી નાખી િમÁચરમા ં વાટ# 

િનચોવી કM ગળણીથી ગાળ# લવાથીે  વ� ુ રસ નીકળે છે. (૪) 



 78 

બપોરM જમીને પદરં  િમિનટ વામQcીુ  કરવાથી ખાવા�ુ ં પચી 

\ય છે. (૫) બાર#મા ં (લસીનાુ  ં Qડાુ ં  ં +કાવાથીૂ  ઘરમા ં મ�છર 

આવતા નથી.   

ઘીઘીઘીઘી ઘી પરમ િપFશામક છે. એ અનકે રોગોમા ંલાભકારક છે. 

ગાય�ુ ં ઘી સૌથી ઉFમ છે. એ �મરણશ%4ત, ^d�ુ , જઠરા%&ન, 

વીય/-�ુ, ઓજ, મદે અને કફ વધારનાર છે. તે િપF, વાH,ુ 

િવષ-ઝરે , શોષ, ઉOમાદ, Cત!રક ગરમી-દાહ, ઊલટ#, ઊબકા, 

અSZચુ , તાવ, Cખના રોગો, અપચો વગરે M મટાડM છે. તે ચાર 

6કારના �નહોે (ઘી, તલે, વસા અને મÞ\)મા ંસવ�Fમ છે. ઘી 

શીતળ-ઠ8ું, �વાદમા ંમ�રુ, પચી ગયા પછ# પણ મ�રુ છે. તે 

સહ�વીS્ય(હ\રો શ%4તઓથી H4તુ ) અને કમસહ�Qત/ ૃ (હ\રો 

કમ/ કરનાર) કહવાHM ં ુ છે. વળ# તે ઉFમ ચÛ<યુ -Cખને માટM 

અ�યતં !હતાવહ છે. (૧) િપFથી પટમાે ,ં Cખોમા,ં પગના 

તZળયે, હાથમા ંમpમા,ં +]માગૂ ¾ કM મળમાગ¾ બળતરા થતી હોય 

તો પગના તZળયે ગાય�ુ ં 

ઘી ઘસવાથી મટM છે. (૨) પટમાે ,ં છાતીમા,ં ગળામા,ં પશાબમાે ,ં 

મળમાગ¾ કM યોિનમા ં િપF6કોપથી બળતરા થતી હોય તો એક 

ચમચી સાકર અને એક ચમચી શતાવર#ને ગાયના ઘીમા ં િમµ 

કર# સવાર-સાજં ચાટવાથી થોડા !દવસમા ંઆરામ થાય છે. આ 

ઉપચાર વખતે એક એક &લાસ ગાય�ુ ંBધૂ  સવાર-સાજં પી|ુ.ં 

તીખી, તળલીે , ખાટ# અને ખાર# ચીજો ખાવી ન!હ. શતાવર# ન 
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મળે તો એકલા ં ઘી-સાકર ચાટવા ં અને એક &લાસ નાZળયરે -

]ોફા�ુ ંપાણી પી|ુ.ં  

ચણાચણાચણાચણા ચણા �બૂ પૌ�<ટક છે. તે મીઠા, વાતકર, રોચક, gખાૂ , 

હલકા, ઠડાં , ગડગડાટ કરનાર રગં  Kધારનારુ  અને બળવધક/  

છે.  તે કમળો, માથાનો Bુ:ખાવો, ર4તિપF, કફરોગ, િપFરોગ 

વાત વગરમાે M  ં ફાયદાકારક છે. (૧) રા]ે ૫૦ �ામ ચણા કM 

ચણાની દાળ પલાળ# સવારM નરણા કોઠM �બૂ ચાવીને ખાવા. 

મા] એક મ!હનાના 6યોગથી જ �બૂ લાભ થશે. આ 6યોગ 

દરિમયાન બq ુખા|ુ ં ન!હ. વારવારં  કM આચરQચરુ  ખા|ુ ં ન!હ. 

ન!હતર ચણા પચશે ન!હ અને ગસૅ કરશે. (૨) કમળાના રોગમા ં

શકલાે M , બાફલાM  કM પલાળલાે  ચણા �બૂ ચાવીને ખાવાથી તે 

દવા�ુ ં કામ કરM છે. (૩) કફવાળ# ઉધરસમા ં રા]ે શકલાે M  ચણા 

ખાઈ પાણી પીધા વગર Kઈૂ જવાથી લાભ થાય છે. (૪) માYુ ં

Bુ:ખ( ુ ં હોય તો શકલાે M  ચણા ખાઈ ઉપર પાણી ન પી|ુ.ં (૫) 

રા]ે પલાળલાે  કM ફણગાવલાે  ચણા કM ચણાની દાળ મા] Bધૂ  

સાથે લવાથીે  શર#ર h<ટુ  થાય છે, નબળાઇ Bરૂ  થાય છે. (૬) 

રા]ે શકલાે M  ચણા ખાઇ ઉપર Bધૂ  પીવાથી કફ Bરૂ  થાય છે. (૭) 

ચણા ખાઇ ગરમ પાણી પીવાથી અવાજ ઊઘડM છે. (૮) ગોળ-

ચણા ખાવાથી અવાજ ઊઘડM છે. (૯) ગરમા ગરમ ચણા 

ખાવાથી Bઝતાૂ  હરસનો ર4ત�ાવ મટM છે. (૧૦) ચણાને રા]ે 

સરકામા ંપલાળ# રાખી સવારM ખાલી પટે M ખાવાથી Qિમૃ , પટનાે  ં
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દદ/  તથા ઉદર�ળૂ મટM છે. (૧૧) ચણાનો લોટ ચોળ#ને નાહવાથી 

પરસસવાની ગધં તથા �જલીુ  મટM છે. (૧૨) ચણાનો લોટ 

પાણીમા ં પીસી મધ મળવીે  લગાડવાથી >ડકોષનો સોજો મટM 

છે. 

ચદના!દચદના!દચદના!દચદના!દંંંં  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// ચદનં , વાળો, કઠ, નાગરમોથ, કાળ# Pાc, 

ખારકM , આમળા,ં પીપર#+ળનાૂ  ગઠોડાં , નીલકમળ, ³ઠ#મધ અને 

મqડાનાૂ  ંmલ એ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ અને ખડ# સાકર ૬૦ �ામ 

લઈ ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં એને ચદના!દં  ,ણૂ/ કહM છે. ૧ ચમચી ³ટgુ ં

આ ,ણૂ/ સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  ર4તિપF, ;ાસ, 

િપFના રોગો, >ગદાહ, મ%�ત<ક દાહ, Èમ, કમળો, 6મહે અને 

િપFનો તાવ વગરે M મટM છે.  

ચદના!દવટ#ચદના!દવટ#ચદના!દવટ#ચદના!દવટ#ંં ંં  એલચીદાણા, વાસકhરં ુ  અને ચણકબાબ 

સરખા ભાગે લઈ તમાે  ં Kખડ�ુ ુ ં તલે  નાખી �બૂ લસોટ# 

ચણા ³વડ# ગોળ# બનાવવી. એને ચદના!દવટ#ં  કહM છે. ૧-

૧ ગોળ# સવાર, બપોર અને રા]ે ખડ# સાકર નાખલાે  ઠડાં  

પાણીમા ં લવાથીે  ઉનવા, 6મહે, +]ૂQ� ૃ , 6દર તમજે  

Cત!રક ગરમીમા ં ફાયદો થાય છે. આ ગોળ#ઓ ઠડ#ં -

શીતળ છે. ડાયાZબટ#સવાળાએ પાણીમા ં સાકર નાખવી 

ન!હ. 
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ચારોળ#ચારોળ#ચારોળ#ચારોળ# ચારોળ# વાHનાશકુ , બળવધક/ , વીયવધક/ / , મ�રુ, 

પૌ�<ટક, કામશ%4ત વધારનાર તથા વાH ુઅને િપFનો નાશ કરનાર 

છે. (૧) ર4તિપFમા ંચારોળ# અને ³ઠ#મધથી પકવgે ં ુBધૂ  પી|ુ.ં (૨) 

પાચં પાચં �ામ ચારોળ#, ³ઠ# મધ અને સાકર નાખી પકાવgે ં ુBધૂ  

પીવાથી શર#રના ઉપરના કM નીચનાે  ભાગમાથીં  થતો ર4ત�ાવ 

મટM છે.  (૩) સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ �ામ ચારોળ#ના દાણા ગોળ 

સાથે �બૂ ચાવીને ખાવાથી અશ%4ત Bરૂ  થાય છે અને વજન 

વધે છે. (૪) ચામડ# પર એલજnના ં થયલાે  ં ચકામા પર 

ચારોળ#ના દાણા પાણીમા ંલસોટ# લપે  કરવાથી તે શમી \ય છે. 

(૫) ચારોળ# િપF, કફ તથા લોહ#ના બગાડને મટાડM છે. (૬) કામ 

કર#ને થાÔા હો તો અડધાથી એક ચમચી ચારોળ#નો �કોૂ  

એટલી જ સાકર એક &લાસ Bધમાૂ  ં નાખી ઉકાળ#ને પીવાથી 

થાક Bરૂ  થાય છે.  

ચોખાચોખાચોખાચોખા    ચોખા મ�રુ, %�ન&ધ, બળ આપનાર, (રાૂ , પચવામા ં

હળવા, SZચુ  ઉપ\વનાર, �વરને સારો કરનાર, વીયવધક/ / , 

શર#રને h<ટુ  કરનાર, થોડા 6માણમા ંવાH ુતથા કફ કરનાર, 

ઠડાં , િપFશામક, +]નૂ  ે વધારનાર, મળને બાધનારં  તથા 

સરકાવનાર, 6મહે અને Qિમૃ  મટાડનાર છે. પUઆ પચવામા ં

ભારM તથા વાHનોુ  નાશ કરનાર છે. Bધૂ  સાથે ખવાતા પUઆ 

મૈYનશ%4તુ  વધારનાર, h�<ટકારકુ , બળ આપનાર અને ઘી અને 

સાકર ઉમર#ે  લવાયે  તો પરમ િપFશામક છે. ચોખા ખાવાથી 
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ગસૅ , કબ�જયાત, અપચો કM આફરા ³|ુ ંલાગ(ુ ંહોય તો ચોખા 

ખાઈ ઉપર એક-બે `કડાુ  કોપSંુ �બૂ ચાવીને ખા|ુ.ં થોડા !દવસ 

આ +જબુ  િનયિમત કરવાથી ચોખા�ુ ં પાચન બરાબર થવા 

લાગ ેછે.  

ચોપZચOયા!દચોપZચOયા!દચોપZચOયા!દચોપZચOયા!દ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// ચોપZચની ૧૬૦ �ામ, Kઠંૂ, કાળા ંમર#, 
લaડ#પીપર, પીપર#+ળૂ કM ગઠોડાં , અ�લકરો, લિવLગ, 

�રાસાનીુ  અજમો, વાવડaગ અને તજ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ અને 

ખડ# સાકર ૫૦ �ામ ખાડ#નં  ેબાર#ક ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં (બ\રમા ં

તૈયાર પણ મળે છે.) અડધીથી પોણી ચમચી આ ,ણૂ/ ઉકાળલાે  

પાણી, મધ અથવા ઘી સાથે સવાર-સાજં થોડા !દવસ િનયિમત 

લવાથીે  બq+]તાુ ૂ -6મહે, કોઢ, ફ#રગં , ચાદ#ં , પરિમયો, 

નબળાઈ તથા ગરમીને લીધે જકડાઈ ગયલાે  સાધાં  ³વી 

તકલીફો મટM છે. બ ેમ!હના પછ# ,ણૂ/ ન|ુ ંબનાવ|ુ.ં  

છછછછ રસોરસોરસોરસો    ગÚયો, ખાટો, ખારો, તીખો, (રોુ  અને કડવો. દોષો 

શમાવનાર - વાત...ગÚયો, ખાટો, ખારો. િપF...ગÚયો, (રોુ , 

કડવો. કફ....(રોુ , તીખો, કડવો. દોષો કોપાવનાર - વાત...(રોુ , 

તીખો, કડવો.   િપF...તીખો, ખાટો, ખારો.   કફ....ગÚયો, ખાટો, 

ખારો.  
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મ�રમ�રમ�રમ�રુુુુ    રસરસરસરસ ગÚયો રસ સાતય ધા(ઓને ેુ -રસ, ર4ત, માસં, મદે, 

અ%�થ, મÞ\, �ુ- અન ઓજસન વધાર#ે ે , બળ આપી, શર#ર 

h<ટ કર# આH<ય લબાવ છુ ુ ં ે ે . મન સ!હત બધી ²Pીઓન 6સ½ ે

રાખ છે ે. એ વણ Kધાર છ/ ુ M ે , િપF, િવષ અન વાHનાશકે ુ , તરસ 

અન દાહશામકે , વાળ વધારનાર, કઠ Kધારનારં ુ , +�છા Bર ૂ / ૂ

કરનાર, (Å�તકરૃ , વજન વધારનાર, શર#રન %�થરતા આપનારે , 

ઉરઃcત તથા ભાગલા હાડકાન સાધનારં ે ં ે ં , Cત!રક દાહ-

બળતરાની શાિત કરનારં , શર#રન %�ન&ધે  રાખનાર, ઠડોં , 

પચવામા ભારં M, ધાવણ વધારનાર, Cખોન !હતકરે , સાત ે

ધા(ઓન �� કરનાર તથા બાળક |� સqન !હતકર છુ ુ ૃે ે ેુ .  

છતા Vણસ+� ગÚયા રસનો જો અિત ઉપયોગ થાય તો ં ુ ૃ

શર#રમા �Yળતા વધી શર#ર ઢ#gઢસ રહં ૂ ં Mુ , આળસ, અિત �ઘ, 

ભારપ¡M ં,ુ અSZચુ , જઠરા%&નની Bબળતાુ / , ;ાસ, ઉધરસ, શરદ#-

સળખમે , આફરો, ઉબકા, મોળ આવવી, લાળ પડવી, અવાજ 

બસી જવોે , ગલગડં, ગડમાલાં , ગળાનો સોજો, +]ાશયનો ૂ

સોજો, હાથીપV,ુ ધમની અન ગળામા ચીકાશે ં , Cખના રોગો, 

નાક-ગળામા શરદ#ં , ખજવાળ ³વા કફ6ધાન રોગો ઉ�પ½ કર ં M

છ તથા વધાર છે M ે. મ�ર રસના અિધક ઉપયોગથી Qિમુ ૃ , ગાઠોં , 

Vદામા ચીકાશ થાય છુ ં ે. મ�6મહુ ે -ડાયાબીટ#સ, માથાનો 

Bઃખાવો અન ઉદરરોગ થાય છુ ે ે.   
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ખાટોખાટોખાટોખાટો    રસરસરસરસ એ મ�ર રસ પછ# બી\ નબરનો રસ છુ ં ે . ખાટો રસ 

આહાર પર SZચ ઉ�પ½ કર છુ M ે . જઠરા%&નન 6દ#�ત કર છે M ે . એ 

શર#રન h<ટ કરનારે ુ , ઉ�સાહ-�mિત« વધારનાર, મનન આનદ ે ં

આપનાર, ઈ�OPયો� અ�લોપન કરનારુ ું , ¢દય માટ !હતાવહM , 

+ખમા લાળ વધારનારુ ં , ખાધલા આહારન Cતરડામા નીચ ે ે ં ે

તરફ લઈ જનાર, તન પોચો કરનાર તથા પચાવનાર છે ે ે . ખાટો 

રસ પચવામા હલકોં , ઉ<ણ અન %�ન&ધ છે ે. એ દાતન >બાવી ં ે

દ છM ે. પરસવો વધાર છે M ે, Cખના ભવાં -ંપાપણ સકોચાવનારં ં , 

Sંુવાડા ખડા કરાવનાર તથા ¢દયન િ6ય છં ં ે ે. એ વાH હરનારુ , 

પટના િવકારો કરનારે , અડવાથી ઠડો પણ �વભાવ ગરમ છં ે ે.  

ખાટો રસ જો વ� 6માણમા લવામા આવ તો દાત >બાઈ ુ ં ે ં ે ં

\ય, તરસ લાગે, કફ પીગળે, િપF 6કોપ થઈ િપFના રોગો 

થાય, ર4તબગાડ, માસમા બળતરાં ં , શર#રમા ઢ#લાપ¡ં ં,ુ ચાદાં ,ં 

uણ-ઘા, દાઝ| વાગ| વગરમા સોજોુ ું ં ે M ં , બળતરા અન પાકે -પS ુ

થાય છે. પટે, છાતી, તાળ|ુ,ં Cખો, હથળ#ે , પગના તZળયામા ં

બળતરા થાય છે. અિત િપFથી ર4ત�ાવ પણ થાય છે. 

અચાનક થતો ર4ત�ાવ ખાટા રસના અિત સવનથી થતા ે

િપF6કોપથી થાય છે. આ ઉપરાત ખજવાળં ં , શીળસ, દાહ, 

B�<ટની મદતાૃ ં , િવસપ/(ગડVમડૂ ), અxલિપF થાય, ચ�ર અન ે

તાવ પણ આવ છે ે.  
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ખારોખારોખારોખારો    રસરસરસરસ ખારો રસ આહારન પચાવનારે , આહારન ભaજવનારે , 

જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, અવયવોન િશિથલ કરનારે , મળન ે

તોડનાર-છદનારે , મળન નીચ લઈ જનારે ે , તીÁણ, શર#રના 

Cત!રક માગ�નો અવરોધ Bર ૂ કરનાર-અવકાશકર, ગÚયા, 

ખાટા બધા રસોનો િવરોધી, મpઢામા લાળનો �ાવ વધારનારં , 

કફન પીગળાવનારે , શર#રના Cત!રક માગ�ની �d� ુ

કરનાર(પાચનમાગ/, ર4તવાહ# માગ/, +]વાહ# માગ�ૂ , ;ાસવાહ# 

માગ/), શર#રના તમામ અવયવોન +Bે ૃ ુ -કોમળ રાખનાર, આહાર 

પર SZચ જOમાવનારુ , દરકM  6કારના આહારમા ભળ# જનાર ં

અન ઉપયોગીે , પચવામા થોડો ભારં M, %�ન&ધ અન ઉ<ણ છે ે. 

મળ� ંુ 

શોધન-�d� કરનારુ , છદન Vણન લીધ અવયવોન hથક ે ે ે ેુ ૃ

કરનાર અન શર#રમા િશિથલપ¡ જOમાવનાર છે ં ં ેુ .  

ખારા રસનો વ� પડતો ઉપયોગ કરવામા આવ તો િપFનો ુ ં ે

6કોપ થાય છે. તરસ વધાર લાગ છM ે ે. લોહ#નો બગાડ થાય છે. 

+�છા આવી \ય છૂ ે/ .શર#રની >દર Cત!રક ગરમી લાગ છે ે. 

આ ઉપરાત હાથં , પગ વગર >ગોમા ચીરા પડે M ં M, માસં-

�નાHઓમા િશિથલતા ઉ�પ½ થાય અન �વચા રોગોમા �ાવ ુ ં ે ં

વધ છે ે. વધાર ખાS ખાનારના શર#રમા ઝર# P¥યો જલદ# 6સર M ં ં ે Mુ

છે. Cખ, કાન, નાક ³વી ઈ�OPયોન પોતાના કાયમા અશ%4ત ે ં/
લાગ છે ે, તથા વાળ ખરM, વાળ ધોળા થાય તથા ટાલ જલદ# 
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પડ છM ે. અિસ!ડટ#, િવસપ/, વાતર4ત, િવચZચËકા, 

ઈOPg�તુ (Wદર#) વગર થાય છે M ે . ખજવાળં , ખરજ|ુ,ં કોઢ, 

ચકરડા,ં +ખપાકુ , ખાટા-ખારા ઓડકાર-ઉલટ# થાય છે. 

ઓજcય, ચÛપાકુ , hસ�વું ઘાત વગર થાય છે M ે.   

તીખોતીખોતીખોતીખો    રસરસરસરસ તીખો રસ મpમા બળતરા ઉ�પ½ કર છં M ે. નાક અન ે

Cખોમાથી પાણીનો �ાવ કર છં M ે . એ +ખ�d� કરનારુ ુ , જઠરા%&ન 

6દ#�ત કરનાર, આહાર� પાચન કરાવનારું , ઈ�OPયો� ચા(ય ુ ું /
વધારનાર, અલસક, Yક પદા કરનારૂં ે , શર#રની રસ, ર4તા!દ 

ધા(ઓમા Zભનાુ ં શ જOમાવનાર, શર#રમા Zચકાશ જOમાવનારં , 

પરસવોે , ભીનાશ અન મળન કરનારે ે , ખજવાળ હરનારં , ચાદા ં ં

Sઝવનારુ , Qિમનાશકૃ , ચામડ# પર Zચરા પાડનાર, ર4તના 

જમાવન િવખરનારે ે , સાધાઓના બધનન ઢ#લા કર# �ોતો ખોલી ં ં ે

નાખનાર, કફના 6કોપન શમાવનારે , શર#રની �Yળતાૂ , આળસ, 

કફ, િવષ અન Qે ુ<ઠન Bર કરનારે ૂ , મpના રોગો Bર કરનાર તથા ુ

ધાવણ, � અન મદનાશક છુ ે ે ે .  

તીખા રસ� વ� પડ( સવન કરવાથી પSષ�વનો નાશ થાયુ ુ ું ં ે ુ , 

મોહ, &લાિન, અવસાદ-િવષાદ, Qશતાૃ , +�છા વગર થાય છૂ ે M ે/ . 

કમરથી વળ# જવાય, >ધારા-ંચ�ર આવે, ગળામા બળતરા ં

થાય, શર#રમા દાહ થાયં , કમજોર# વતાય/ , તરસ વ� લાગુ .ે 

તીખો રસ વાHકારક હોવાથી હાથુ -પગ, પીઠમા તથા પડખામા ં ં
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વાHના િવકારો જOમાવુ .ે ગTં, તાળ| અન હોઠ Kકાય છું ે ૂ ે . 

અ�યત તીખા રસના ઉપયોગથી ઊબકાં , ઊલટ#, હડક# વગર M ે M

ઉ�પ½ થાય છે.    

કડવોકડવોકડવોકડવો    રસરસરસરસ કડવો રસ @ભ પર +કતા જ બી\ રસોની �હણ ૂ ં

શ%4તનો નાશ કર છM ે. મpઢાનો �વાદ બગાડ# દ છM ે. એ +ખ સાફ ુ

કર છM ે. મp જો કડ| રહ( હોય તો કડવાશ મટાડ# મpનો �વાદુ ું M ં -

રસ Kધાર છુ M ે . મpમા શોષ જગાવ છં ે ે. કડવો રસ પોત અરોચક ે

હોવા છતા ત અSZચન હરનાર છં ે ે ેુ . િવષન Bર કરનારે ૂ , QિમÒનૃ , 

+�છાૂ /, દાહ-બળતરા, ખજવાળં , Q<ઠુ , તરસ વગર� શમન ે M ંુ

કરનાર છે. માસ અન ચામડ#ન Bઢ કરનારં ે ે ૃ , તાવ મટાડનાર, 

�ખ લગાડનારૂ , આહાર પચાવનાર, ધાવણની �d� કરનારુ , 

મળન ખોતરનારે , ઢ#લાપ¡ ઉ�પ½ કરનારું , મદે, ચરબી, 

લસીકા, પSંુ, પરસવોે , મળ, +]ૂ, િપF અન કફ� શોષણ ે ંુ

કરનાર છે. એ �વભાવ શીતળે , Scુ -gખો અન પુ ે ચવામા હલકો ં

છે. એ કઠની �d� કર છ અન ^d�શ%4ત વધાર છં M ે ે M ેુ ુ .   

કડવા રસ� વ� પડ( સવન કરવાથી એના �વ�છુ ુ ું ં ે , gખા અન ૂ ે

કકશ Vણન લીધ રસ/ ૂ ે ે , ર4ત, માસ વગર સાતય ધા(ઓ Kકાય ં ે M ે ૂુ

છે, િવય/-�નો cય થાય છુ ે,  આથી નhસકતા પણ આવી શકુ ં M. 

આ કારણ જ �દોષની ખાે ુ મીવાળા hSષના આહારમા કડવી ુ ુ ં

ચીજ બધ કરાવવામા આવ છં ં ે ે. કડવો રસ વ� ખાવાથી ુ
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શર#રના Cત!રક �ોતો-માગ� ³મ ક પરસવાના માગ�M ે , 

+]વાહ#ૂ , �વાહ# માગ� વગર સાકડા થાય છુ ે M ં ે. એનાથી 

બળcય, Qશતાૃ -પાતળાપ¡ુ,ં &લાિન, ચ�ર, +�છાુ /, +ખશોષ ુ

થાય છ અન �ત�ધતાે ે , સવાગ�ળ} ૂ , લકવો, િશરઃ�ળૂ, જડતા 

અન વદના ઉ�પ½ થાય છે ે ે.  

(રો(રો(રો(રોુુ ુુ     રસરસરસરસ કષાય એટલ (રો રસ મpન Kકવી દ છે ે ૂ M ેુ . @ભમા ં

િવશદતા, �ત�ધતા અન જડતા જOમાવ છે ે ે. કઠન કોઈ ભaસ( ં ે ંુ

હોય, બધ કર# દ( હોય એ| થાય છં M ં ં ેુ ુ . ¢દયમા ખચાવા ³વી ં r

પીડા થાય છે, ¢દય પર દબાણ આવ ેછે, અન કઠમાગે ં /-�ોતોનો 

અવરોધ કર છM ે. (રો રસ મળન બાધનારુ ે ં , ઘાન Sઝવનારે ુ , 

ચીરાન સાધનારે ં , જખમની પીડા Bર કરનારૂ , Pવન શોધનારે -

,સનાર અન મળન રોકનાર છૂ ે ે ે. ઝાડા બધ કરનાર બધા P¥યો ં ં

મોટ ભાગ (રા◌ં હોય છM ે ૂ ં ે. (રો રસ કફૂ , િપF અન ર4ત� શમન ે ંુ

કરનાર, શર#રની ભીનાશ Kકવનારૂ , Scુ -gખોૂ , ઠડોં , ભારM, 

ખોતરનાર, િવQત �વચાન િનમળ કરનારૃ ે / , ર4ત અન મદની ે ે

�d� કરનાર અન કાચા આમુ ે -ચીકાશન રોક છે M ે . બધા રસોમા ં

સૌથી ઓછ# શ%4તવાળો છે.   

વ� 6માણમા (રો રસ ખાવામા આવ તો મp Kકાયુ ું ં ે ૂ , ¢દયમા ં

પીડા થાય, પટમા આફરોે ં -ગસ થાયૅ , વાણી અટક# \ય, 

શર#રના Cત!રક �ોતો-માગ�મા અવરોધ થાયં , શર#ર કાT ં
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પડ# \ય અન નhસકતા આવ છે ં ે ેુ . વ� પડતો (રો રસ વાHુ ુ ,ુ 

પશાબે , મળ અન �ન રોક છે ે M ેુ . શર#રન પાતT કર છે ં M ે . &લાિન, 

�ત�ધતા અન તરસ ઉ�પ½ કર છે M ે . એનાથી લકવા, અ!દzત 

વાH(ુમોઢાનો લકવા), મOયા�તભં, ગા]�mરણ, શર#રના ં

>ગોમા ચમચમાટં (રાઈ લગાડવાથી થતો ઝમઝમાટ) વગર ે M

વાHના રોગો થાય છુ ે.   

જમતીજમતીજમતીજમતી વખતવખતવખતવખતેેે ે પાણીપાણીપાણીપાણી આHવદમાુ ¾  ં જમતી વખતે પાણી 

પીવા બાબત એક �લોક છે:  

भु�ःयादौ जलं पीत ंकाँय�मंदा��न दोषकृत |                            

म�ये अ��नद�पन ंौ े ंअंते ःथौ"यकफूदम ्||   

જxયા પહલાM  ં જો પાણી પીવામા ં આવે તો તનાથીે  

જઠરા%&ન મદં થાય છે અને શર#ર BબTૂ ં પડવા લાગે છે. 

જમતા ંજમતા ંવ�ચે (થો8ુ ંથો8ું) પાણી પીવાય તે અ%&ન 

6દ#�ત કરનાર હોવાથી µ<ઠે  છે અને જમી ર¿ા પછ# 

પાણી પીવાય તો શર#ર \8ુ ં થઈ કફ વધે છે. (માટM 

ભોજનમ¤યે પાણી પી|ુ ંજોઈએ.) 

જલબીજલબીજલબીજલબીેેેે  જલબી h�<ટે ુ , કાિત અન બળ આપ છં ે ે ે. ત રસે , ર4ત 

વગર સાત ધા(ઓની |d� કર છે M ે M ેુ ૃ . ત કામ�છા વધાર છે ે M ે , 
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SZચકારક છ અન તરત જ (Å�તુ ે ે ૃ -સતોષ આપ છં ે ે. શર#ર �વ�થ M

હોય, કોઈ રોગ(³મ ક ડાયાબીટ#સM ) ન હોય, રોજ ¥યાયામ 

કરતા હોય અન ³ની પાચનશ%4ત સાર# હોય તમન માપસર ે ે ે

આવી મ�ર વાનગી ખાવાથી લાભ થાય છુ ે. બઠા8 @વન ક ે Mુ

કોઈ રોગથી ઘરાયલા માટ આવી વાનગી હાિનકારક નીવડે ે M M.   

જવજવજવજવ      જવ (રાુ , મ�રુ, ઠડાં , મળને ઉખડ#ે  બહાર કાઢનાર, 

ચાદાં  પર તલ ³વા !હતકર, Scુ , ^d�ુ  તથા અ%&નને 6દ#�ત 

કરનાર, િવપાકM(પચી ગયા પછ#) તીખા, �વર-અવાજ માટM 

!હતકર, બળ આપનાર, પચવામા ં ભારM, વાH ુ તથા મળને 

વધારનાર, શર#રના વણની/  %�થરતા કરનાર, %�ન&ધ હોવા 

◌઼છતા ંમદે -ચરબીને ઘટાડનાર, ડાયાબીટ#સ અને કબ�જયાતમા ં

�બૂ !હતકર છે. જવ કફ કરતા નથી. એ કઠનાં  રોગો, ચામડ#ના 

રોગો કફ, િપF, મદે, શરદ#-સળખમે , ;ાસ, સાથળ, સાધા�ં ં ુ

જકડાઈ જ|ુ,ં ર4તિવકાર અને અ�યાિધક (ષામાૃ  ં!હતાવહ છે.     

જવાસોજવાસોજવાસોજવાસો જવાસાનો એકથી ]ણ mટ �ચો છોડ ખતરોમાે ,ં 

વગડામા ંઅને ખાડાઓમા ંઊગી નીકળે છે. આખો છોડ પીળાશ 

પડતા લીલા રગનોં  હોવા છતા ં ઉનાળામા ં લીલોછમ હોય છે. 

તનેે ફાગણમા ંmલ આવે છે અને  ઉનાળામા ંતનીે  શaગો પાકM 

છે. જવાસો મ�રુ, કડવો, (રોુ , શીતળ, હલકો અને મળને 

સરકાવનાર છે. એ કફ, મદે, મદ, Èમ, િપFિવકાર, લોહ#િવકાર, 
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ચામડ#ના રોગો, વાતર4ત, વમન અને તાવ મટાડM છે. તથા એ 

પરસવોે  લાવનાર, +]ૂ વધારનાર અને મળ તથા વાH�ુ ુ ં

અ�લોમનુ  કરનાર છે. જવાસા�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ Bધમાૂ  ં લસોટ# 

નાકમા ંટ#પા ંપાડવાથી થોડ# વારમા ંજ નસકોર# બધં થાય છે. 

બે &લાસ પાણીમા ં જવાસાના પચાગનોં  �કોુ  નાખી બનાવલોે  

ઉકાળો પીવાથી દાbનો નશો ઉતર# \ય છે.   

\િતફલા!દ\િતફલા!દ\િતફલા!દ\િતફલા!દ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// બે 6કારના ં છે : (૧) \યફળ, અફ#ણ, 

Kઠંૂ અને ખારકM  સરખા ભાગ ે લઈ �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ 

બનાવ|ુ.ં એકથી બ ે�ામ ³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ સવાર-સાજં લવાથીે  

મરડો, પSુ સાથનોે  મરડો, અિતસાર(પાતળા ઝાડા) તમે જ 

ર4તાિતસાર મટM છે. (2) \યફળ, લિવLગ, તજ, તમાલપ], 

એલચી, નાગકસM ર, Kઠંૂ, મર#, કhરુ, આમળા,ં તાલીસપ], 

હરડM, તલ, ચદનં , વાવડaગ, વાસકhરં ુ , તગર, શાહ@Sુ અને 

Zચ]ક દરકM  દસ-દસ �ામ, ભાગં ૨૦૦ �ામ અને સાકર ૪૦૦ 

�ામ બધાનેં �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં  પાચથીં  છ �ામ 

³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટવાથી :નીૂ  શરદ#, 

ઉધરસ, ;ાસ અને કફજ �વર મટM છે.  

\�યા!દ\�યા!દ\�યા!દ\�યા!દ તલતલતલતલેેેે  બ\રમા એ તૈયાર મળ છં ે ે. ચમલીના પાને ં , 

લીમડાના પાનં , પરવળના પાનં , કરજના પા◌ાનં ં , ³ઠ#મધ, 

મીણ, કઠ, હળદર, દાbહળદર, ક8ુ, મ@ઠ, પÂકા<ઠ, લોધર, 
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હરડM, નીલકમળ, મોરYYુ,ુ ઉપલસર# અન કરજના બીજ બધા ે ં ં ં

સરખા વજન લઈ વાટ#ને  ે ક~ક-પ�ટ ³| બનાવી એનાથી ે ંુ

ચારગ¡ તલ અન તલથી ચારગ¡ પાણી ભV કર# ઉકાળ#ન ુ ુ ું ે ે ે ં ે ં ે

તલ િસ� કર|ે ં.ુ આ તલના બા¿ ઉપયોગથી નાડ#uણે , ફોડલા, 

ગડVમડુ , ન Sઝાતા ભયકર ઘા વગર મટ છુ ં ે M M ે . આ ઉપરાત ં

દાઝી જવાથી ક શÃ 6હારથી થયલા ઘા પણ મટ છM ે M ે.   

\મફળ\મફળ\મફળ\મફળ     (૧) પટનાે  િવકારમા ં \મફળના ં Qમળાુ  ં પાનની 

ભા@ વાટ#ને પીવી. (૨) \મફળની ભા@ ખાવાથી ભાગનોં  

નશો ઉતરM છે. (૩) અ◌ા◌ખંના ંmલા,ં સો\ અથવા Bઃખાવામાુ  ં

\મફળના પાનમા ં થોડ# ફટકડ# મળવીે , ચટણી બનાવી 

>તરપટ કર#  અ◌ા◌ંખ ેબાધવાથીં  ફાયદો થાય છે. (૩) હરસ-

મસાના દદÐને પાકા \મફળમા ં નાગકસર�M ં ુ ,ણૂ/ મળવીે  

અ◌ાખી રાત ચાદનીમાં  ં રહવાM  દઈ સવારM ખવડાવ|ુ.ં અ◌ા 

6માણ ે૧૫ !દવસ કરવાથી ઘણો લાભ થાય છે.        

\યફળ\યફળ\યફળ\યફળ અનઅનઅનઅનેેે ે \વ]ી\વ]ી\વ]ી\વ]ીંંંં   \યફળ કડ|ુ,ં તીÁણ, ઉ<ણ, 

ભોજન પર SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર, મળને રોકનાર-�ાહ#, �વર 

માટM !હતકાર# તમે જ કફ અને વાHનોુ  નાશ કરનાર છે. એ 

મોઢા�ુ ં બ�વાદપ¡ે ં,ુ મળની Bગધુ } , Qિમૃ , ઉધરસ, ઊલટ#-

ઊબકા, ;ાસ-દમ, શોષ, સળખમે  અને ¢દયના ંદદ� મટાડM છે. 

\યફળ �ઘ લાવનાર, વીયના/  શીª �ખલનને મટાડનાર તથા 
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મૈYનશ%4તુ  વધારનાર છે.  \વ]ીં  હલક#, મ�રુ, તીખી, ગરમ, 

SZચકારકુ  અને વણકારક/  છે. એ કફ, ખાસીં , ઊલટ#, દમ, (<ણાૃ , 

Qિમૃ  અને િવષનો નાશ કરM છે. (૧) માથાના ઉ� Bઃખાવામાુ  ંકM 

કમરના Bઃખાવામાુ  ં\યફળ પાણીમા ંકM દાbમા ંઘસી ચોપડવાથી 

લાભ થાય છે.   (૨) અિનPામા ંબથીે  ચાર રિત \યફળ અને 

એટgુ ંજ પીપર#+ળૂ Bધૂ  સાથે Kવાનાૂ  અધા/ કલાક પહલાM  ંલ|ે ં.ુ 

(૩) બાળકોની શરદ#મા ં\યફળ ,ણૂ/ એક રિત અને Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ 

એક રિત મધ સાથે સવાર-સાજં આપ|ુ.ં (૪) પટમાે  ં ગસૅ  

ભરાય, ઝાડો થાય ન!હ �યારM લa^નાુ  રસમા ં થો8ુ ં \યફળ 

ઘસી, એક ચમચી પાણી ઉમર#ે  પીવાથી ગસૅ  ÄટM છે તથા ઝાડો 

થાય છે. (૫) ખીલ, \ંબલી અને ચહરાM  પરના કાળા ડાઘ Bરૂ  

કરવા \યફળ Bધમાૂ  ંઘસી લગાવ|ુ.ં (૬) ઝાડા મટાડવા ૪થી ૬ 

રિત \યફળ�ુ ં ,ણૂ/ લa^નાુ  શરબત સાથે સવાર-સાજં લ|ે ં.ુ 

(૭) ઝાડા સાથે પટનાે  Bઃખાવામાુ  ં\યફળ, લવaગ, @Sુ, ��ુ 

ટકણં  દરક�M ં ુસમભાગ ે,ણમાથીૂ ં/  એકથી દોઢ �ામ મધ-સાકર 

સાથે સવાર-સાજં લ|ે ં.ુ પXય ખોરાક લવોે . ગZભËણી અને 

ર4ત�ાવજOય રોગવાળાએ લ|ે ં ુ ન!હ. (૮) પટનોે  Bઃખાવોુ , 

ઊબકા તથા અિતસારમા ં\યફળ શક#ને ે આપવામા ંઆવે છે. 

(૯) સાધાનાં  Bઃખાવાુ  પર \વ]ીનાં  તલ�ે ં ુહળ|ુ ંમાZલશ કર|ુ.ં 

(૧૦) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો શકલાે M  \યફળ, Kઠંૂ, અને 

કડાછાલ દરક�M ં ુ ૧/૪, ૧/૪ ચમચી ,ણૂ/ મધ સાથે સવાર-સાજં 

લવાથીે  અને ઉપર તા@ છાસ પીવાથી મટM છે. (૧૧) મp 
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બ�વાદે  થઈ ગHુ ં હોય, ખોરાક પર અSZચુ  હોય અને આહાર 

પચતો ન હોય તો શકલાે M  \યફળ�ુ ં ,ણૂ/ પા ચમચી, કાળા 

મર#�ુ ં,ણૂ/ ૧ �ામ અને િસતોપલા!દ àણૂ/ ૧ �ામ આBનાુ  રસ 

સાથે અથવા મધ સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  ફાયદો થાય છે. 

(૧૨) �ઘ આવતી ન હોય તો શકલાે M  \યફળ�ુ ં,ણૂ/ છ ચોખા 

ભાર, જટામાસી�ુ ં ,ણૂ/ ૧ �ામ, અ;ગધા�ં ં ુ ,ણૂ/ ૩ �ામ, 

ગઠોડાં � ુ ં ,ણૂ/ ૨ �ામ, સપગધા/ ં � ુ ં ,ણૂ/ ૧ ચોખા ભાર મધ કM 

ઘીમા ંચાટવાથી સરસ �ઘ આવે છે.  

\Kદ\Kદ\Kદ\Kદૂૂૂૂ        એને સ�Qતમાં ંૃ  જપા કહM છે. જપાQKમુ ુ  એટલે 

\Kદ�ૂ ં ુ mલ. \Kદૂ મળને રોકનાર, વાળ માટM !હતકર, 

ર4ત6દરનો નાશ કરનાર, તી�ુ,ં ગરમ, Wદર# મટાડનાર, કફ 

અને વાHનોુ  નાશ કરનાર, ધા(�ાવુ  મટાડનાર, %�ન&ધ, 

h�<ટ6દુ , ગભની/  |d�ૃ  કરનાર, 6મહે અને હરસનો નાશ કરનાર 

તથા ¢દય માટM !હતકર છે. \Kદનીૂ  કળ# ર4ત સ�ાહકં , 

વદના�થાપને  તથા +]ૂ લાવનાર છે. 6મહે અને 6દરમા ં તે 

ઉપયોગી છે. \Kદનાુ  ંmલ ¢દય તથા મગજને બળ આપનાર, 

ઉOમાદ મટાડનાર, કામશ%4ત વધારનાર, ર4તની �d�ુ  કરનાર 

તથા પશાબનાે  પSનોુ  નાશ કરનાર છે. (૧) \Kદનાૂ  ંmલ કાળ# 

ગાયના +]માૂ  ંલસોટ# Îયા ં�દર#થી વાળ ખર# ગયા હોય �યા ં

સવાર-સાજં લગાવવાથી �દર# મટM છે અને વાળ ફર#થી ઊગે 

છે. (૨) \Kદનીૂ  ચાર-પાચં કળ# Bધમાૂ  ં લસોટ# પીવાથી 
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Ãીઓનો 6દર મટM છે. મp◌મંા ંચાદાં  ંપડtા ંહોય, લાળ �બૂ જ 

ટપકતી હોય, +]માગૂ ¾ ચીકાશ જતી હોય તમાે  ં પણ આ 

ઉપચારથી લાભ થાય છે. (૩) બાળકને લાળ ટપકતી હોય તો 

એકથી બ ેકળ# Bધમાૂ  ંલસોટ# પાવી અથવા \Kદ�ૂ ં ુએક તા:ુ 

mલ ચાવીને ખાવા�ુ ંકહ|M ં.ુ (૪) �વ�નદોષમા ં\Kદનીૂ  આઠથી 

દસ કળ# ચાવીને ખાવી. (૫) Vલકદનીુ ં  ³મ જપાકદં  બનાવી 

શકાય. કાચની બરણીમા ં \Kદનાૂ  ં તા\ ં mલની Äટ# કરલીM  

પાદડ#ં  અને દળલીે  સાકરના થર પર થર કરવા. બ½ે સરખા 

વજને લવાે .ં બરણી�ુ ંમp સફદM  Kતરાઉુ  કાપડથી બાધીં  ૨૫ થી 

૩૦ !દવસ તડકામા ંરાખવાથી જપાકદં  તૈયાર થાય છે. એનાથી 

લોહ#વા-રતવા, મગજની તથા યાદશ%4તની નબળાઈ, 

અપ�માર, ઉOમાદ, હતાશા, ભય વગરેM મટM છે. કામશ%4ત 

વધારવા અને �જ(ઓનીુ ું  |d�ૃ  માટM પણ ઉપયોગી છે. એની 

મા]ા hÀતુ  વયના માટM એક ચમચી અને બ ે વરસથી મોટા ં

બાળકો માટM અડધી ચમચી છે.   

\ં̂\ં̂\ં̂\ં̂ ુુ ુ ુ \ં̂  ુ પરમ વાતલ એટલે વાH ુ કરનાર છે, તમે છતા ં

ઉFમ ઔષધ છે. મોટા ં રસદાર મીઠા ં\ં̂  ુ સારા.ં નાના ં\ં̂  ુ

પણ મીઠા ંહોય તો ખાઈ શકાય, પર(ં  ુખાટા ંન ખાવા.ં \ં^ ુકફ 

અને િપF મટાડM છે. એ મળને બાધનારં  હોવાથી પાતળા ઝાડા-

અિતસાર, સ�હણીં , અપચો વગરમાે M  ંઉપયોગી છે. જો કોઈ પણ 

કારણથી બરોળ મોટ# થઈ ગઈ હોય, અ@ણ/ થHુ ંહોય, તમણે  ે
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જxયા પછ# \ં̂  ુખાવા.ં બરોળની તકલીફમા ંસવાર-સાજં જxયા 

પછ# એક કપ \ં^નોુ  રસ પીવો. ડાયાબીટ#સમા ં જxયા પછ# 

જxયા પછ# \ં^નાુ  બે-]ણ ઠZળયા ખાવા !હતાવહ છે.   

�વા!દ<ટ, મળને રોકનાર, પચવામા ં ભારM અને ભોજન પરની 

અSZચુ  Bરૂ  કરનાર છે.  

@S@S@S@Sંંંંુુુુ તી�ુ,ં પ�યા પછ# પણ તી�ુ,ં ગરમ, તીÁણ, SુZચકારક, 

જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, િપF તથા અ%&ન વધારનાર,  

ઉદર�ળૂ-Cકડ#-મરોડ�ુ ં શમન કરનાર, Kગધીુ ં , કફ, વાH,ુ 

Bગધુ } , ગોળો, ઝાડા, સ�હણીં  તથા કરિમયાનો નાશ કરનાર છે. 

@Sુ ગસનોૅ  નાશ કરM છે. @Sુ Bગધનાશકુ }  અને વાHનાશકુ  છે. 

(૧) @Sુ અને હરડ�M ં ુ સમભાગ ે ,ણૂ/ બાળકોને અડધી ચમચી 

અને મોટા માણસોને એક ચમચી ઉકાળ#ને ઠડાં  કરલાM  પાણી 

સાથે રા]ે જxયા પછ# એક કલાકM લવાથીે  મળની અને વાHનીુ  

�d�ુ  થવાથી ઉદર�ળૂ, ગસૅ , આફરો અને મળની Bગધુ }  મટM છે.       

(૨) 6Kિતુ  પછ# અડધી ચમચી @રા�ુ ં,ણૂ/, બે ચપટ# Kઠંૂ અને 

એક ચમચી સાકર િમµ કર# સવારM અને સા³ં લવાથીે  ગભાશય/  

��ુ થાય છે અને ધાવણ વધે છે. અિનયિમત માિસકવાળ# 

Ãીઓ પણ આ ઉપચાર કર# શકM. (૩) અિતશય એિસ!ડટ# રહતીM  

હોય તો સવાર-સાજં ધાણા-@S�ુ ુ ં ,ણૂ/ સમભાગ ે સાકર સાથે 

લવાથીે  મટM છે.  
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ટામટાટામટાટામટાટામટાે ંે ંે ંે  ં ટામટામાે  ં પોષક ત��વો h�કળુ  હોવાથી શાકભા@ 

તમજે  ફળ તર#કM µ<ઠે  ગણાય છે. ટામટાે  ં ખાટા,ં �ખૂ 

લગાડનાર, આહાર�ુ ંપાચન કરાવનાર, મળને સરકાવનાર અને 

ર4તને ��ુ કરનાર છે. તે અ%&નમાiં, ઉદર�ળૂ, મદ|d�ે ૃ , 

ર4તિવકાર, હરસ, પા8રોગં ુ  અને @ણ�વરન/  ે Bરૂ  કરM છે. 

ટામટાનાે  સવનથીે  લોહ#ના ર4તકણો�ુ ં 6માણ વધે છે. આથી 

શર#રની !ફ�ાશ Bરૂ  થાય છે. ટામટાે  ંસારક હોવાથી કબ�જયાત 

Bરૂ  થાય છે. (૧) પાકા ટામટાનોે  એક કપ રસ અથવા Kપૂ રોજ 

એકાદવાર લવાથીે  >તરડામા ં\મલોે -Kકાયલોૂ ે  મળ Äટો પડ# 

:નીૂ  કબ�જયાત મટM છે. (૨) ટામટામાે  ંરહgM ં ુલાયકોપને  નામ�ુ ં

િપ&મOટે  j# રડ#ક~સ�  eારા થતા જોખમને ઓÕ ં કર# અ+કુ 

કOસરન�  ે વધ(ુ ં અટકાવે છે. ખાસ કર#ને Ãીઓને થતા É�ટે  

કOસર�  સામે વ�માુ  ં વ� ુ ફાયદો મળે છે. લાયકોપને ચરબીમા ં

Pા¥ય છે આથી સલાડમા ં (કાચા)ં ખાવા કરતા ં થોડા તલે  કM 

ઘીમા ં રાધલાં ે  ં ટામટાે  ં રોગ સામે વ� ુ રcણ આપે છે. (૩) 

ટામટાે મા ંબq ુજ ઓછ# કલર#� ે  હોવાથી વજન ઘટાડવામા ંપણ 

�બૂ ઉપયોગી છે. (૩) વાત-કફ 6Qિતવાળાૃ  માટM ટામટાે  ં �બૂ 

ફાયદાકારક છે. (૪) ઉલટ# થવાથી શર#રમા ં પોટિશયમM , 

કÅ~શયમM  અને સો!ડયમની મા]ા ઘટ# \ય છે અને આથી થાક 

લાગ ે છે. ટામટાનોે  રસ આ ત��વોની ઉણપ hર#ૂ  કરM છે. (૫) 

રા]ે વ� ુપડતો દાb પીવાયો હોય તો ટામટાનોે  રસ પીવાથી 

હગઓવર_  Bરૂ  થાય છે.  
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!ટLબS!ટLબS!ટLબS!ટLબSુુુુ એના પાકા ફળ �બ જ �વા!દ<ટ ખાiપદાથ છં ં ૂ ે/ . એનો 

�વાદ ચીQ ³વો જ હોય છુ ે. !ટLબS� પાQ ફળ િપFના રોગોુ ુ ં ંુ , 

કફના રોગો, 6મહે, ર4તિપF અન ખજવાળ Bર કર છે ં M ેૂ . એ 

�વાદ મ�રM ુ , Sc!ટLબSની છાલન ગૌ+]મા લસોટ#માથામા લપ ુ ુ ે ૂ ં ં ે

કરવાથી : તરત જ મર# \ય છ અન ખોડાનો નાશ થાય છૂ ે ે ે. 

!ટમSના ફળની છાલ Kકવી તનો �માડો કર#ન Kઘવાથી ુ ં ૂ ે ૂ ે ૂં

દમનો qમલો શાત થઈ \ય છુ ં ે. તન ચલમમા નાખીન પણ પી ે ે ં ે

શકાય.   

ટ`ટ`ટ`ટ`____ ુુ ુુ સ�Qતમાં ંૃ  ટ`કં ુ  ઉપરથી Vજુરાતીમા ંટ`_ ુ શ�દ થયો છે. ટ`_ ુ 

એ દશ+ળમાનીૂ ં  એક વન�પિત છે. એ સિધવા�ં ં ુસાSંુ ઔષધ છે. 

એની છાલ ઉFમ ઔષધ Vણુ ધરાવે છે. એ �વદલે (પરસવોે  

લાવનાર) છે. એની છાલ પરસવાે  eારા શર#રમાથીં  આમિવષને 

બહાર કાઢM છે. એ બ%�ત(+]ાશયૂ )ના રોગો�ુ ં ઉFમ ઔષધ છે. 

એની છાલમા ંસો!ડયમ સZલિસલáસે ે  સારા 6માણમા ં છે. આથી 

એ સિધવામાં  ંઘ¡ુ ંસાSંુ ઔષધ છે. (૧) એક ચમચી છાલ�ુ ં,ણૂ/ 

એક &લાસ પાણીમા ંઉકાળ# અડધા કપ ³ટgુ ંબાક# રહM �યારM 

ઉતાર# કપડાથી ગાળ#ને સવાર-સાજં તા:ુ ં બનાવી પીવાથી 

સિધવાં  મટM છે. ટ`ની_ ુ  છાલ મળને રોકનાર# હોવાથી 

કબ�જયાતવાળાએ એનો ઉપયોગ કરવો ન!હ. અિતસારવાળા 

માટM તનોે  ઉપયોગ સારો.  
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8ગળ#8ગળ#8ગળ#8ગળ#ુુુુ ંં ંં  8ગળ#ુ ં  પરમ Vણકારકુ  છે એ લોહ#ની ગાઠોનં  ેઓગાળે 

છે, આથી ¢દય અને મગજની ગાઠોમાં  ં થતા âોxબોિસસના 

qમલાુ  સામે રcણ આપે છે. આ Vણુ કાચી 8ગળ#નાુ ં  છે. 8ગળ#ુ ં  

જઠરા%&ન 6દ#�ત કર# પાચનશ%4ત વધારM છે. તે કફનાશક છે, 

પૌ�<ટક, શ%4ત6દ, %�ન&ધ, VSુુ, તીખી, અને મ�રુ છે. 8ગળ#ુ ં  

યQતનૃ ે ઉF�જતે  કરM છે, ¢દયની ગિત સxયક કરM છે, શર#રની 

સાતયે ધા(ઓનુ  ે બળ આપે છે. થાક Bરૂ  કરM છે. 8ગળ#ુ ં  

�વધકુ / , બળવધક/ , વાHનાશકુ  તથા યQતૃ  અને ¢દયની 

!યાશ%4ત વધારનાર છે. વળ# એ Cતરડા�ુ ં કOસર�  

અટકાવવાનો Vણુ ધરાવે છે. 8ગળ#ુ ં  ઉ<ણ અને તીÁણ હોઈ 

િપFવધક/  છે આથી 6Qિતનૃ ે અ�Qળુ ૂ  હોય તઓએે  જ એ�ુ ં

સવને  કર|ુ.ં એનાથી આળસ, �ઘ અને કામ�છાે  વધે છે. એ 

�વાદM મ�રુ, પ�યા પછ# પણ મ�રુ, પચવામા ંભારM, વાHનાશકુ  

પણ કફકારક, ગરમ, બ~ય, દ#પક અને �ખૂ વધારનાર# છે. તે 

મદ�વીે , આળK,ુ ોધી, કા+કુ અને �ઘણસી માટM વÎય/ છે. 

8ગળ#ુ ં  સાથે Bધૂ  કM ગોળ ન લવાે  ં જોઈએ. એનાથી મલ!રયાૅ ે  

સામનીે  6િતકાર શ%4ત વધે છે. આથી Hરોપુ -અમ!રકામાે  ંગરમ 

ગરમ ઓિનયન Kપૂ 6ચZલત છે. અ�Qળુ ૂ  હોય તમણે  ે પરમ 

Vણકાુ રક 8ગળ#નુ ં  ેઆહારમા ં�થાન આપ|ુ.ં (૧) તીÁણ હોવાથી 

શરદ#, +�છાૂ / કM ગરમીના કારણે માYુ ંBુ:ખ( ુ ંહોય તો તે મટM છે. 

(૨) વાઈના રોગમા ં 8ગળ#નાુ ં  રસના ં ટ#પા ં નાકમા ં નાખવાથી 

સાSંુ પ!રણામ મળે છે. (૩) કૉલરામાે  ં૧ કપ રસમા ંચપટ# હaગ, 
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વ!રયાળ# અને ધાણા ૧-૧ �ામ મળવીે  પીવા�ુ ં ચાg ુ રાખ|ુ ં

જોઈએ. (૪) બ½ે સમય ભોજનમા ં 8ગળ#�ુ ં ં ુ ક,બરું  ખાવાથી 

�ખૂ ઊઘડM છે, તથા અશ%4ત Bરૂ  થાય છે. (૫) કાચી 8ગળ#ુ ં  

વાH ુ કરતી નથી. 8ગળ#માુ ં  ંઓજસ-કાિતવધકં /  Vણુ રહલોM  છે. 

(૬) કામશ%4ત અને �|d�ુ ૃ  માટM 8ગળ#નાુ ં  અડધા કપ ³ટલા 

તા\ રસમા ં બે ચમચી ઘી નાખી સવાર-સાજં પી|ુ.ં અથવા 

ઘીમા ં સાતળgં ે ં ુ 8ગળ#�ુ ં ં ુ તા:ુ ં અને કા,ુ ં શાક ખા|ુ.ં (૭) 

8ગળ#નાુ ં  રસના ંચાર-પાચં ટ#પા ંનાકમા ંનાખવાથી હડક#M  અને 

;ાસમા ંતરત જ ફાયદો થાય છે..  

ડોડ#ડોડ#ડોડ#ડોડ#-@વતી@વતી@વતી@વતીંંંં  @વનને િનરોગી રાખનાર અને 6ાણશ%4ત 

આપે તે @વતીં . શાકમા]મા ં એ µÝે ઠ્ છે. એને Vજરાતીમાુ  ં

દોદ#, ડોડ#, ખરખોડ#, ચડાbડ# વગરેM પણ કહM છે. એના વલાે  

વાડો પર ચડલાM  હોય છે. બારM માસ લીલીછમ રહM છે. તનીે  

8ખોૂં , કોમળ પાન, mલ, બ�ુ ં જ મીRંુ અને �વા!દ<ટ હોય છે. 

પાન તોડ#ને સીધા ંખાઈ શકાય છે. ડોડ# મ�રુ, બળ આપનાર, 

શીતળ, લોહ#ના અને િપFના િવકારો શાતં કરનાર અને કોઠાનો 

લોહ#વા અથવા રતવા મટાડનાર છે. એ બળ આપનાર, 

મૈYનશ%4તુ  વધારનાર, શર#રની સવ/ ધા(ઓનુ  ેસમાન કરનાર 

છે. (૧) ડોડ#ના Kકાૂ  +ળ�ૂ ં ુ અડધી ચમચી ,ણૂ/ સવાર-સાજં 

તા\ Bધૂ  સાથે ફાકવાથી મૈYનશ%4તુ  વધે છે. (૨) આ ,ણથીૂ /  

ઝીણો તાવ, દાહ, અશ%4ત, ઉધરસ વગરેM પણ મટM છે. (૩) આ 



 101 

,ણથીૂ /  વજન પણ વધે છે. ]ણકે  મ!હના આ ,ણનોૂ /  ઉપયોગ 

કરવો. (૪) ડોડ#મા ં િવટાિમન ÔએÕ રહgM  ુ હોવાથી રતાધણાપ¡ં ં ુ

મટાડM છે.  

તજતજતજતજ પાતળ# તજ ઉFમ ગણાય છે. તે તીખી, મ�રુ, કડવી, 
Kગધીદારુ ં , વીયન/ ે વધારનાર, શર#રનો રગં  Kધારનારુ  તમે  જ 

વાH,ુ િપF, +ખ�<કતાુ ુ  અને તરસ મટાડનાર છે. તનીે  અિતશય 

વધારM મા]ા નhસકતાુ ં  લાવે છે. પા ચમચી તજ�ુ ં,ણૂ/ સવાર-

સાજં પાણી સાથે લવાથીે  અ@ણ/, ઊલટ#, પટનીે  ,કંૂ, આફરો 

વગરેM પટનાે  ંદદ� મટM છે. ગભાશય�/ ુ ંસકોચનં  કરનાર હોવાથી 

6Kિતૂ  પછ# !હતકાર# છે. 

તડ^ચનાતડ^ચનાતડ^ચનાતડ^ચનાૂ ંૂ ંૂ ંૂ  ંબીબીબીબી તડ^ચના બીની મaજન મગજતર# કહ છૂ ં ે M ે , 

કમ ક એ મaજ ખાવાથી ^d� વધ છM M ે ેુ .  

તમાલપ]તમાલપ]તમાલપ]તમાલપ] એ મ�રુ, ગરમ, તીÁણ, ઉFજકે , વાતહર અને 

પચવામા ંહલકા ંછે. તમાલપ] કફ, વાH,ુ હરસ, ઊલટ#-ઊબકા, 

અSZચુ  અને સળખમે  મટાડM છે. એ સવ/ 6કારના કફરોગો, 

અ@ણ/, અપચો, પટનોે  Bઃખાવોુ  અવાર-નવાર થતા ઝાડા વગરેM 

પાચનત]નાં  રોગો Bરૂ  કરM છે. 6Kિતૂ  પછ# ગભાશયમા/  ં કોઈ 

દોષ રહ# ગયો હોય તો તમાલપ] અને એલચીદાણા�ુ ં

સમભાગ ે બનાવલે  ,ણૂ/ અડધી અડધી ચમચી સવાર-સાજં 

લવાથીે  મટM છે.    
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તલતલતલતલ તલ કાળા, સફદM  અને રાતા એમ ]ણ 6કારના થાય છે. 

એમા ંકાળા તલ µ<ઠે  ગણાય છે. બધા જ 6કારના તલ મ�રુ, 

તીખા, કડવા, (રાુ , �વા!દ<ટ, ચીકણા, ગરમ, કફ અને િપF 

કરનારા, બળ આપનારા, વાળ માટM !હતકર, ધાવણ વધારનારા, 

^d�6દુ , દાતં માટM !હતકાર# તમે જ મળને બાધનારાં  છે. વહલીM  

સવારM એકાદ +ãીુ  તલ ચાવીને ખાવાથી દાતં એવા મજ^તૂ 

બને છે કM લાબાં  સમય Kધીુ  હલતા, Bઃખતાુ  કM પડતા નથી.  

તલનાતલનાતલનાતલના    તલનોતલનોતલનોતલનોેે ેે     કોગળોકોગળોકોગળોકોગળો મpમા ં તલ�ુ ં તલે  ભર# થાક# જવાય 
�યા ંKધીુ  મp mલાવી રાખવાથી જડબા ંબળવાન બને છે, �વર 

ગભીરં -Bરૂ  Kધીુ  સાભળ#ં  શકાય તવોે  K�પ<ટુ  તથા +ખ6દશુ M  

ભરાવદાર થાય છે. આહાર-રસોના �વાદની યો&ય અ��િતુ ૂ  

અને આહાર પર અZભSZચુ  ઉ�પ½ થાય છે. તલના તલનોે  

કોગળો કરનારને ÔારયM  +ખશોષુ (મp Kકા|ૂ ં ુ તે) થતો નથી કM 

હોઠ ફાટવાનો ભય રહતોM  નથી. ખાટા આહાર P¥યો ખાધા પછ# 

દાતં >બાઈ જતા નથી કM દાતનીં  જડમા ંદદ/  થ(ુ ંનથી. તનાે  

દાતં અ�યતં કઠ#ન-સખત ખોરાક પણ ચાવીને ખાવાને સમથ/ 

બને છે.   

(લસી(લસી(લસી(લસીુુુુ  (લસીમાુ  ં રહgM ં ુ એક િવિશ<ટ તલે  હવાને જ(+4તં ુ ુ  

કર# ��ુ કરM છે. સવારM નરણે કોઠM (લસીનોુ  રસ પાણી સાથે 

લવાથીે  બળ, તજે  અને �મરણ શ%4ત વધે છે. મpમાથીં  Bગધુ }  
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આવતી હોય તો (લસીનાુ  ંથોડા ંપાન દરરોજ ચાવવાથી તે Bરૂ  

થાય છે અને �વા�Xયની |d�ૃ  થાય છે. (લસીુ  શર#રની િવäતુ 

\ળવી રાખે છે. (લસીનીુ  માળા ધારણ કરનાર ઘણા રોગોથી 

+4તુ  રહM છે.  (લસીુ  ગરમ હોવાથી કફના તમામ રોગોમા ંઅિત 

ઉપયોગી છે. શરદ#, સળખમે , સસણી, ઉધરસ, ;ાસ ³વા કફના 

રોગો તે મટાડM છે. આ ઉપરાતં પાચનત]ંના રોગોમા ંપણ તે 

ઉપયોગી છે. �ખૂ મર# જવી, ખાવામા ંSZચુ  ન રહવીM , પટે ડબ 

રહ|M ં,ુ મp વાસ માર|ુ ં વગરેM રોગોમા ંતનોે  ઉપયોગ થઈ શકM. 

(લસીનાુ  ંપાન એમ ને એમ કાચા ંખાઈ શકાય. તનાે  ંપાનનો 

રસ કાઢ# પી શકાય. (લસીનાુ  ંપાનની Kકવણીુ  કર# જbર પડt ે

ઉપયોગમા ં લઈ શકાય. ગરમ 6Qિતવાળાએૃ  અને િપFજOય 

રોગોમા ંતનોે  ઓછો ઉપયોગ કરવો. (લસીનાુ  ંપાન ખાઈને Bધૂ  

પી|ુ ં ન!હ. એના િન�ય સવનથીે  એિસ!ડટ#, મરડો, કોલાઈટ#સ 

મટM છે. �નાHનોુ  Bઃખાવોુ , શરદ#, સળખમે , મદ|d�ે ૃ , માિસક 

સબધીં ં  રોગો અને Bઃખાવોુ  બાળકોના રોગો- ખાસ કર#ને શરદ#, 

કફ, ઝાડા-ઉલટ#મા ં ફાયદો કરM છે. (લસીુ  ¢દયરોગમા ં

આåયજનક/  ફાયદો કરM છે. Cતરડાના રોગોની (લસીુ  અકસીર 

દવા છે. એક jOચM  ડૉ4ટરM કæુ ંછે કM (લસીુ  એક અçત ઔષિધ 

છે. (લસીુ  પર કરવામા ંઆવલાે  6યોગોથી સાZબત થHુ ં છે કM 

�લડ6શરનાે  અને પાચનત]નાં  િનયમનમા,ં ર4તકણો 

વધારવામા,ં તમે જ માનિસક રોગોમા ં(લસીુ  અ�યતં લાભદાયી 

છે. ઉપરાતં એ ÉÊચયના/  રcણમા ંઅને યાદશ%4ત વધારવામા ં
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અ�પમુ  સહાયક છે. (૧) �~H ુ અને મલ!રયાનાૅ ે  તાવમા ં

(લસીનાુ  ંપાન મર#ના �કાૂ  સાથે ચાવીને ખાવાથી તાવ હળવો 

પડM છે. (૨) વાત, ખાસીં , ;ાસના રોગોમા ં(લસીનોુ  રસ ૩ �ામ, 

આBનોુ  રસ ૩ �ામ અને એક ચમચી મધ લવાથીે  ફાયદો થાય 

છે. (૩) (લસીનાુ  રસમા ંમીRંુ મળવીે  નાકમા ં ટ#પા ંનાખવાથી 

+છાૂ / મટM છે. (૪) (લસીુ  ક#ડનીની કાયશ%4ત/  વધારM છે. (૫) 

(લસીનીુ  માળા બનાવી ગળામા ં પહર#M  રાખવાથી અનકે 

રોગોથી રcણ મળે છે. 

(વરની(વરની(વરની(વરનીુુુુ ેે ેે  દાળદાળદાળદાળ  (વરનીુ ે  દાળમા ં સાર# ર#તે ઘી મળવીને  ે

ખાવાથી એ વાયડ# પડતી નથી. (વરનીુ ે  દાળ િ]દોષહર 

હોવાથી એ સૌને અ�Qળુ ૂ  પડM છે. (વરુ ે  (ર#ૂ , Scુ , મ�રુ, 

શીતળ, પચવામા ં હલક#, ઝાડો રોકનાર, વાH ુ કરનાર તમજે  

િપF, કફ અને લોહ#ના બગાડને મટાડનાર છે. 

તલતલતલતલેેેે   મા(ર્ તલ અને સરસવ�ુ ંતલે  જ તલે  કહવાયM , િશLગ, 

Kય+ખીૂ / ુ , કપાિસયા, પામોલીન વગરનાે M  તલને  ે તલે  કહવાયM  

ન!હ. તલ�ુ ંતલે  ગરમ છે, આથી તે જઠરા%&નને 6દ#�ત કરM છે, 

અને વાHનાશકુ  છે. તે એક ઉFમ ટોિનક છે. તે ઝાડા અને 

પશાબને  ે બાધેં છે. તલના તલથીે  ચામડ# +લાયમુ  બને છે. 

તલના તલથીે  કૉલ�ટરોલનોે  નાશ થાય છે.  
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િ]ક`િ]ક`િ]ક`િ]ક`ુુુુ Kઠંુ, લaડ#પીપર અને કાળા મર#ના સમાન ભાગ ે

બનાવલાે  ,ણનૂ ે/  િ]ક`ુ કહM છે. આ િ]ક`ુ અ%&નને 6દ#�ત 

કરનાર, દમ, ઉધરસ, ચામડ#ના િવિવધ રોગો ગોળો-ગસૅ , 

6મહે , કફ6કોપ, �Yળતાૂ -મદે, હાથીપV ુઅને પીનસ-સળખમે  

મટાડM છે. અડધીથી એક ચમચી િ]ક`ુ સવાર-સાજં પાણી સાથે 

લ|ે ં.ુ િપF6Qિતૃ  કM િપFના રોગોમા ંન લ|ે ં.ુ   

િ]ફળાિ]ફળાિ]ફળાિ]ફળા VગળVગળVગળVગળૂૂૂૂ  હરડM, બહડાM ,ં આમળા ંઅને લaડ#પીપર દરકM  

૪૦ �ામ અને ��ુ કરલોM  Vગળૂ  ૨૦૦ �ામ. Vગળૂ  ઘીમા ં

મળવીે  બાક#ના ચારM ઔષધો�ુ ં,ણૂ/ િમµ કર# જbર hર(ૂ ં ુપાણી 

મળે વી વટાણા ³વડ# ગોળ#ઓ વાળવી. બ�બ ેગોળ# �કોૂ  કર# 

સહજM  ગરમ પાણી સાથે સવારM, બપોરM અને રા]ે લવાથીે  

ભગદરં , નાડ#uણ, ગસૅ, મસા, ફ#શર વગરેM રોગો મટM છે. વજન 

ઘટાડવા માટM પણ િ]ફળા Vગળૂ  ઉFમ છે. િ]ફળા Vગળૂ  

બ\રમા ંમળે છે.    

િ]ફળાિ]ફળાિ]ફળાિ]ફળા ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ////  િ]ફળા ,ણૂ/ કફ અને િપF હણ ેછે. 6મહે તથા 

કોઢ મટાડનાર, મળન ેસરકાવનાર, ન]ને  ે !હતકાર#, જઠરા%&ન 

6દ#�ત કરનાર, અSZચુ  Bરૂ  કરનાર તથા િવષમ�વરનો નાશ 

કરનાર છે. િ]ફળાથી િસ� કરgM ં ુઘી સવાર-સાજં બ�બ ેચમચી 

લવાથીે  રતાધળાપ¡ં ં ુ Bરૂ  થાય છે. Cખો�ુ ં તજે  વધે છે. 
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Cખની આસપાસ ખજવાળં , ઝાખપં , Cજણી, Cખોની 

બળતરા-ગરમી તથા કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે.  

થોરથોરથોરથોર સ�Qતમાં ંૃ  થોરને સમOતB&ધાૂ  કહM છે. सम'तात द�धमःथु  

ईित सम'तद�धाु . ³મા ંબધે જ Bધૂ  છે તે સમOતB&ધાૂ . થોરનો 

6�યકે  ભાગ Bધથીૂ  ભરલોM  છે. એ�ુ ંBધૂ  તીu િવરચકM  છે. આથી 

Zચ!ક�સકની સલાહ િવના એનો ઉપયોગ કરવો ન!હ. જળોદર�ુ ં

એ ઉFમ ઔષધ છે. (૧) પગમા ં ચીરા પડતા હોય તો આઠ 

ચમચી થોરના Bધમાૂ  ંબ ેચમચી તલ�ુ ંતલે  અને સહજM  િસLધવ 

મળવીે  ગરમ કર|ુ.ં થોર�ુ ં Bધૂ  બ�ુ ં જ બળ# \ય અને તલે  

બાક# રહM �યારM તલે  ગાળ#ને બાટલીમા ં ભર# લ|ે ં.ુ આ તલે  

પગના ચીરામા ં સવાર-સાજં લગાડવાથી થોડા !દવસમા ં જ 

ચીરા મટ# \ય છે. (૨) ગમે તવાે  ંકઠણ ગડVમડૂ  કM ગાઠં હોય 

તે ઉપર થોરના ં પાન ગરમ કર#ને બાધવાથીં  ગાઠં િવખરાઈે  

\ય છે કM mટ#ને મટ# \ય છે.  

દહaદહaદહaદહa (૧)    મગની દાળ, આમળા,ં મધ તથા સ6માણ ઘી, સાકર 

પૈક# કોઈની સાથે જો દહa ખાવામા ં આવે તો દહa ખાવાથી 

�કસાનુ  થ(ુ ં નથી. (૨) મોળા તા\ દહaમા ં રહલાM  બ4ટ!રયાે M  

Cતરડામા ં\મી ગયલાે  ંિવષા4ત ક#ટા¡ઓુ તથા મળને બહાર 

ફકવા�_ ુ ં કામ કરM છે. (૩) આહાર સાથે દહa લવાથીે  આહાર�ુ ં

પાચન ઝડપભરે  થાય છે. પાચનાગોનીં  �<કતાુ  તથા ગરમી Bરૂ  
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થાય છે તમે  જ અિનPા મટM છે. (૪) દહa ખાવાથી દવા eારા 

વ� ુ પડતી એOટ#બાયોટ#કની થયલીે  અસર જલદ#થી ના^દૂ 

થાય છે. 

દાડમદાડમદાડમદાડમ દાડમ ઊલટ#, વાH,ુ +]દોષૂ  અને (ષાનોૃ  નાશ કરનાર 

તથા SZચકરુ  છે. તે આમપાચક, ર4ત�તભકં  અને શ%4તવધક/  છે. 

દાડમ �ખ લગાડ છ અન આહારૂ M ે ે � પાચન પણ કર છું M ે . વાH,ુ 

િપF અને કફ ]ણ ેદોષોનો નાશ કરM છે. (ષાૃ , દાહ-બળતરા, 

તથા ¢દય, કઠં  અને +ખનાુ  રોગોનો નાશ કરM છે. એ વીય/ અને 

^d�ુ  વધારનાર, જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, (Å�તકારકૃ , પરમ 

SZચકરુ , µમહર, શીતળ અને બળ વધારનાર છે. દાડમનો રસ 

મ�રુ, ખાટો અને (રોુ  હોય છે. તે ઝાડાને બાધનારં  હોવાથી 

ઝાડા થયા હોય તો દાડમનો રસ પીવાથી મટM છે. મ�રુ દાડમ 

િપFનો નાશ કરM છે, ÎયારM ખા`ંુ િપFકારક છે અને કફ તથા 

વાHનોુ  નાશ કરM છે.  ³ દાડમ ખા`ંુ, (Sંુુ અને મ�રુ હોય તે 

વાHનાશકુ , મળ Kકવનારુ  અને જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર હોય 

છે. વળ# તે %�ન&ધ તથા ઉ<ણ હોઈ ¢દયને !હતકાર# અને િપF 

તથા કફમા ં િવS�ુ  નથી. ³ દાડમ મા] ખા`ંુ હોય તે bc હોઈ 

િપF અને વાHનેુ કોપાવે છે. દાડમ મળને રોકM છે. એ શીતળ 

છે, આથી ગરમી અને િપFના રોગોમા ંઉપયોગી છે.  દાડમના 

+ળનીૂ  છાલ, આખા ફળ, ફળની છાલ, એના ંmલ, પાન બ�ુ ંજ 

દવાના કામમા ંઆવે છે. (૧) દાડમનો રસ ઉલટ# મટાડM છે. (૨) 
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ઝાડા રોકવા માટM ²Pજવ અને દાડમની છાલનો પાઉડર પાણી 

સાથે લવોે . (૩) નાના બાળકને ૧/૨ વાલ છાલ, ૧ રિત \યફળ 

અને થો8ુ ંકસરM  મળવીે  થોડા !દવસ આપવાથી ઝાડા મટ# જશે 

અને �ખૂ લાગશે. (૪)  પાકા મોટા દાડમ પર ચીકણી માટ#નો 

બે Cગળ ³ટલો \ડો થર કર# અ%&નમા ં શક|ે ં.ુ માટ# 

લાલચોળ થઈ \ય �યારM તનેે ઉતાર#, માટ# Bરૂ  કર# દાડમનો 

રસ કાઢવો. આ રસ પચવામા ં �બૂ જ Kપા�યુ , જઠરા%&નને 

6દ#�ત કરનાર અને અિતસારના પાતળા ઝાડાને રોકM છે. 

દાડમનો મ�રુ રસ બળ6દ, ]ણે દોષોને Bરૂ  કરનાર, �વધકુ / , 

મધા6દે  અને ¢દય માટM !હતકર છે. (૫) ³મને રોજ પાતળા 

ઝાડા થતા હોય તમણે  ે ફળની છાલનો �કૂો પાણી સાથે લવોે . 

(૬) દાડમની છાલ મpમા ં રાખવાથી મpના ં ચાદાં  ં મટM છે. 

ઉધરસમા ંપણ છાલ મpમા ં રાખી શકાય. (૭) દાડમના રસમા ં

મર# અને િસLધવ નાખી પીવાથી અ%&ન 6દ#�ત થાય છે, અને 

�ખૂ ઊઘડM છે. (૮) દાડમના  રસમા ં સાકર કM &gકોઝુ  નાખી 

પીવાથી િપF�ુ ંશમન થાય છે. (૯) તાવમા ંમp બગડ# \ય તો 

દાડમના દાણા ખાવા કM તનોે  રસ કાઢ# પીવો. (૧૦) દાડમ 

િપF�ુ ંશમન કરM છે; ¢દય�ુ ંરcણ કરM છે. છાતીમા ંBુ:ખ(ુ ંહોય 

તો રોજ સાકર નાખી દાડમનો રસ પીવો. કફમા ંપણ દાડમનો 

રસ Vણકાર#ુ  છે. (૧૧) નાકમાથીં  લોહ# પડ(ુ ંહોય તો દાડમના 

રસનો Äટથી ઉપયોગ કરવો. (૧૨) ૧ તોલો દાડમની છાલ અને 

૧ તોલો કડાની છાલનો ઉકાળો કર# પીવાથી મસામા ંકM ઝાડામા ં
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પડ(ુ ં લોહ# તરત જ બધં થાય છે. (૧૩) છાલ સ!હત કાઢલોM  

દાડમનો રસ ઉFમ એOટ# ઑ4સીડટં છે. આથી એ 

ઑ4સીડશનનીM  અસર ઓછ# કરM છે, કૉલ�ટરોલે  ઘટાડM છે અને 

ધમનીઓને બરડ થતી અટકાવે છે. દરરોજ ૫૦-૮૦ િમ.Zલ. રસ 

લવોે  જોઈએ. (૧૪) દાડમની છાલ ૨૦ �ામ અને અિતિવષ 

પાચં �ામનો અધકચરો �કોૂ  એક &લાસ પાણીમા ંઉકાળ# અડ�ુ ં

પાણી બાક# રહM �યારM ગાળ#ને ઠ8ં ુ પાડ# સવાર-સાજં પીવાથી 

પાતળા ઝાડા, નવો મરડો અને આમ-ચીકાશH4તુ  ઝાડા મટM છે. 

આ ઉપચારથી Cતરડાનં ે ન|ુ ં બળ મળે છે. (૧૫) એક કપ 

દાડમના રસમા એક ચમચી @રા� ,ણ મળવી સવારં ં ૂ ેુ / -સાજ ં

પીવાથી ગમ તવો આમાિતસાર મટ#ે ે  \ય છે. (૧૬) દાડમની 

છાલ� ,ણ એક ચમચી ³ટg !દવસમા ]ણ વાર લવાથી ુ ું ૂ ં ં ે/
ઝાડા મટ છM ે. બાળકન પાથી અડધી ચમચી આપ|ે ં.ુ (૧૭) 

ગરમીના !દવસોમા નસકોર# mટતી હોયં , માિસક વધાર આવ( M ંુ

હોય, હરસમા લોહ# પડ( હોય તો સાકર નાખી દાડમનો રસ ં ંુ

પીવાથી લાભ થાય છે.  

દાbદાbદાbદાb     શરાબમા ં રહgM ં ુ ભારોભાર અ%&નત��વ શર#રની સ�ત 

ધા(ઓનુ  ેબાળ# નાખે છે. આ જ તનીે  સૌથી મોટ# ખરાબ અસર 

છે. 
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BધBધBધBધૂૂૂૂ  - ગાય�ગાય�ગાય�ગાય�ુુુુ ંં ં ં  @ણ�વર/ , માનિસક રોગ, બહોશીે , Èમ, 

સ�હણીં , પા8રોગં ુ , દાહ, (ષાૃ , ¢દયરોગ, �ળૂ, વાHરોગુ , 

ર4તિપF, યોિનરોગ વગરે Mમા ં ગાય�ુ ં Bધૂ  µ<ઠે  છે. દરરોજ 

ગાય�ુ ંBધૂ  લવાથીે  તમામ 6કારના રોગ અને |�ાવ�થાૃ  ન<ટ 

થાય છે. એનાથી શર#રમા ં ત�કાળ વીય/ પદાે  થાય છે. 

એલોપથીની દવાઓ, રાસાયZણક ખાતરો, 6Bષણુ  વગરને M  ે

કારણે શર#રમા ં³ િવષ એકિ]ત થાય છે તનોે  નાશ કરવાની 

શ%4ત ગાયના Bધમાૂ  ં છે. ગાયના ં Bધૂ -ઘી અ¡િવ!કરણોનાુ  ં

6િતરોધક છે. મગજ અને ^d�નાુ  િવકાસમા ંસહાયક છે. એમા ં

રાસાયZણક ત��વ નહaવત હોવાથી વ� ુ6માણમા ંપીવાથી કોઈ 

આડઅસર કM �કસાનુ  થ(ુ ં નથી. ગાયના Bધમાથીૂ ં  મળતા 

6ોટ#નને લીધે શર#રના કોષો કOસરથીM  ��ત થતા બચી \ય 

છે. આ Bધથીૂ  કૉલ�ટરોલે  વધ(ુ ં નથી. બ~કM ¢દય અને 

ધમનીઓના સકોચ�ં ં ુ િનવારણ થાય છે. Bધૂ મા ંએનાથી અડ�ુ ં

પાણી નાખી પાણી બળ# \ય �યા ંKધીુ  ઉકાળ#ને પીવાથી કાચા 

Bધૂ  કરતા ંપચવામા ંવ� ુ હલQંુ થાય છે. ગાયના Bધમાૂ  ંએજ 

ગાય�ુ ં ઘી મળવીે  પીવાથી અને ગાયના ઘીમાથીં  બનલાે  

શીરાના સહન કર# શકાય એટલા ગરમ ગરમ ચાબકા @ભ પર 

મારવાથી કOસર�  મટM છે એ|ુ ંસાભÚHુ ંછે. ગાય�ુ ંBધૂ  �વા!દ<ટ, 

%�ન&ધ, +લાયમુ , મ�રુ, શીતલ, SZચકરુ , ^d�વધકુ / , બળવધક/ , 

�+િતવધકૃ / , @વનદાયક, ર4તવધક/ , વા@કારક, આH<યવધકુ / , 
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અને સવ/ રોગોને હરનાર છે. િનયિમત Bધૂ  લવાથીે  શર#રને 

કÅ~શયમM  અને 6ોટ#ન બનેં મળે છે. 

BધનાBધનાBધનાBધનાૂૂ ૂૂ     પાચનપાચનપાચનપાચન    માટમાટમાટમાટMM MM  સવારM એક પાકા લa^નોુ  રસ પાણી સાથે 

પીવાથી Bધૂ  ન પચ(ુ ંહોય અને Bધૂ  પીવાથી પટમાે  ંગડગડાટ 

થતો હોય તો તે મટM છે. 

BધીBધીBધીBધીૂૂૂૂ  Bધીૂ  ઠડ#ં , પૌ�<ટક, ધા(વધકુ / , બળવધક/ , |<યૃ , ગરમીને 

કારણે વજન ઘટ(ુ ં હોય તો વજન વધારનાર# અને ગભન/  ે

પોષણ આપનાર# છે. Bધીૂ  ગરમીવાળાને, ગરમીના રોગવાળાને 

અને ગરમ ઋ(માુ  ંવ� ુમાફક આવે છે. Bધીૂ � ુ ંતલે  પણ ગરમ 

6Qિતવાળાૃ  માટM ઉપયોગી છે. Bધીનાૂ  તલનીે  માZલશથી ^d�ુ  

વધે છે. વળ# Bધીૂ  મ�રુ, %�ન&ધ, ધા(h<ટદાયીુ ુ , પાચનમા ં

હલક# (પર(ં  ુ વ� ુ ખાવાથી ભારM), ¢દય માટM !હતકાર#, SZચુ  

તથા +]ૂ ઉ�પ½ કરનાર#, �ાહ#(ઝાડો બાધનારં ), બચનીે ે , 

િપF(ગરમી), િવષ, µમ, તાવ તથા દાહનો નાશ કરનાર#, 

^d�વધકુ / , �ઘ લાવનાર#, તરસ Bરૂ  કરનાર, ર4ત�ાવ 

અટકાવનાર, વાત-િપFનાશક તથા કફવધક/  છે. બગાળમા ં ં

Bધીના પાનની ભા@ પણ બનાવવામા આવ છૂ ં ે ે. Bધીના બીજ ૂ ં

+]લ છૂ ે. આથી ત સો\ ઉતાર છે M ે (૧) શર#રમા ંદાહ-બળતરા 

થતી હોય, ર4તિવકાર, Vમડાૂ ,ં શીળસ, ગરમી વધી હોય તથા 

નાક કM ગળામાથીં  લોહ# પડ(ુ ં હોય તો Bધીનાૂ  રસમા ં મધ, 
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સાકર કM ઘી નાખી પીવાથી મટM છે. (૨) �બૂ તાવ હોય અને 

મગ³ ગરમી ચડ# ગઈ હોય તો Bધીૂ  છ#ણી અથવા બે ફા!ડયા ં

કર# માથે કM કપાળે બાધવાથીં  ઠડકં  થઈ રાહત થાય છે. (૩) 

Bધીનાૂ  નાના `કડાુ  કર# તમાે  ંઆમલી અને સાકર નાખી ધીમા 

તાપે પાણીમા ં ઉકાળ# કપડા વડM ગાળ#ને પીવાથી મગજની 

ગરમી, માથાનો Bઃખાવોુ  તમે  જ ગાડપણમાં  ંલાભ થાય છે. (૪) 

ઘી અને @Sુ વડM બનાવgે ં ુ Bધી�ૂ ુ ં શાક ખાવાથી અને Bધીનાૂ  

પાનનો રસ હરસ પર ચોપડવાથી હરસ મટM છે. (૫) દાઝી 

જવાથી થયલાે  uણ પર Bધીનાૂ  ગભની/  gગદ#ુ  લગાડવાથી 

ફાયદો થાય છે. (૬) ૧૦ થી ૨૦ �ામ Bધીનાૂ  બીના ,ણનૂ ે/  

સાકર સાથે વાટ# સવારM નરણા કોઠM ખાઈ બ ે કલાક પછ# બ ે

ચમચી !દવલે  પીવાથી પટમાનાે ં  ચપટા Qિમૃ  નીકળ# \ય છે. 

(૭) ૧૦ થી ૨૦ �ામ Bધીનાૂ  ંબીના ,ણમાૂ ં/  સાકર અથવા મધ 

મળવીે  દરરોજ સવાર, બપોર, સા³ં લવાથીે  પશાબનાે  ંદદ� મટM 

છે. (૮) મધમાખી, કાનખ:રોૂ  ³વા ંઝર#ે  જ(નાં ુ  ડખં પર Bધીનાૂ  

ડaટાને પાણી સાથે ઘસી લપે કરવાથી ડખનાં  િવષનો નાશ થાય 

છે. (૯) ગરમીમા ં Bધીનાૂ  રસમા ંસાકર નાખી શરબત બનાવી 

પીવાથી રાહત થાય છે. (૧૦) Bધીૂ  નાખી પકાવgે ં ુતલે  માથામા ં

નાખવાથી મગજને ઠડકં  મળે છે. (૧૧) એક ચમચી Bધીના બીજ ૂ ં

પાણી સાથ સવારે -સાજ ફાક# જવાથી +]6|િF વધી સો\ ં ૂ ૃ

ઉતર છM ે. (Bધીના બીૂ ં જની અવ@મા સ�રટટ#ે ં M , કાકડ# ક M

તડ^ચના બીજ પણ ચાલી શકૂ ં M.)  (૧૨) Bધીનો +ર�બો ૂ ુ
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મગજન ઠડક આપ છે ં ે ે. (૧૩) Bધીનો હલવો ધા( h�<ટકર છૂ ુ ુ ે . 

(૧૪) Bધીના બીજ� તલ માથાના દદ�મા સાS પ!રણામ આપ ૂ ં ં ે ં ં ેુ ુ

છે. વાળ ખરતા હોય તો Bધીના બીજથી પકવg તલ ૂ ં ે ં ેુ

વાપરવાથી વાળ ખરતા તથા સફદ થતા અટક છM M ે.  

PાcPાcPાcPાc Pાc તરસ, બળતરા, તાવ, દમ, ર4તિપF, છાતીમા ં

uણ-ચાBુંં, cય, વાH,ુ િપFના રોગ, મp કડ|ુ ંથ|ુ,ં મp Kકા|ુ ુ,ં 

ઉધરસ વગરેM મટાડM છે. એ શર#રને h<ટુ  કરM છે તથા કામશ%4ત 

વધારM છે. એ શીતળ અને %�ન&ધ છે. લીલા રગં  કરતા ંકાળ# કM 

\ંબલી Pાcમા ંશર#રને લાભકારક ત��વો વ� ુહોય છે. Pાcમા ં

િવટામીન A B C , ,  અને થોડા 6માણમા ંલોહ હોય છે. એમા ંરહgM ં ુ

રઝવ�ટલM M  નામ�ુ ં ત��વ Free Radi cal s Ô  Õનો નાશ કરM છે. 

Pાcમા ં સાકર હોવા છતા ં એનાથી ડાયાબીટ#સ વધતો નથી. 

ડાયાબીટ#સવાળા દદÐ પણ રોજની ૧૦૦ �ામ ³ટલી Pાc ખાઈ 

શકM. રોજ Pાc ખાવાથી લોહ#�ુ ંપ!રÈમણ વધે છે, ર#ઝવ�ટલનM  ે

કારણે અકાળે આવ(ુ ં |��વૃ  અટક# \ય છે. લોહ#ની નળ#ઓ 

(ટતીૂ  નથી. રોગ6િતકારક શ%4ત વધે છે. એલજnમા ંરાહત મળે 

છે. એમા ં રહgM ં ુ પોટિસયમM  લોહ#�ુ ં દબાણ તથા કૉલ�ટરોલે  

ઘટાડM છે. લોહ# ��ુ થાય છે, ઝાડા મટM છે, શર#રમા ં બળ, 

તાજગી વધે છે. કબ�જયાત અને હરસમા ં ફાયદો થાય છે. 

દરરોજ એક ચમચી Pાcના ંબીનો પાઉડર લવાથીે  સો\, ઘા, 

ઘસરકો મટM છે અને Cખના નબરં  ઘટM છે. 
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Pાcા!દPાcા!દPાcા!દPાcા!દ 4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ    Pાc, હરડM, ક8ુ, નાગરમોથ, ગરમાળાનો 

ગોળ અને િપFપાપડો સો-સો �ામ લઈ �બૂ ખાડ#ં  �કૂો 

કર# બાટલીમા ં ભર# લ|ે ુ.ં  એક ચમચી �કૂાનો ઉકાળો 

સવાર, બપોર, સાજં ૧૦થી ૧૫ !દવસ પીવાથી િપF�વર, 

તરસ, +�ૂછા/, લવાર#. શોષÈમ, દાહ અને ર4તિપF મટM 

છે. આ ઉકાળાથી કબ�જયાત પણ મટM છે.   

Pાcા!દPાcા!દPાcા!દPાcા!દ ચાટણચાટણચાટણચાટણ બી કાઢલી કાળ# Kક# Pાc M ૂ ૫૦૦ �ામ, 

સોના+ખીુ -મaઢ#આવળ, હરડની છાલM , અન સાકર દરક ે M ૧૦૦ 

�ામ, \વ]ી ં ૧૦ �ામ અન કસર ે M ૫ �ામ બધા િમµ કર# ં

લસોટ# બાર#ક ચાટણ કર|ુ.ં આ ચાટણ અડધીથી એક ચમચી 

ચાટ#ન ઉપર પાણી પીવાથી મળ એકદમ સરળતાથી ઉતરશ ે ે

અન કબ�જયાતે , અપચો, અxલિપF મટ છM ે. ૧૦૦ �ામ ઠZળયા 

કાઢલી કાળ# Kક# Pાc અન એટg જ હરડ� ,ણ િમµ કર# M ૂ ે ં M ં ૂુ ુ /
�બ ખાડ#ૂ ં , લસોટ# નાની સોપાર# ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવી રોજ 

એકથી બ ગોળ# પાણી સાથ રા] લઈ ઉપર નવશQ એક &લાસ ે ે ે ે ંુ

Bધ પીવાથી અxલિપFૂ , ગસૅ , ખાટા ઘચરકા, ઓડકાર, 

કબ�જયાત અSZચુ  વગર મટ છે M M ે .   

PાcાવલહPાcાવલહPાcાવલહPાcાવલહેેેે      ૮૦૦ �ામ કાળ# Kક#ૂ  Pાc બરાબર ધોઈને 

Bધમાૂ  ં વાટ#ને \ડ# પ�ટે  ³|ુ ં બનાવ|ુ.ં તમાે  ં ૮૦૦ �ામ 
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સાકરની ચાસણી મળવીે  \યફળ, \વ]ીં , લિવLગ, એલચી, 

વાસકhરં ુ , તજ, તમાલપ], નાગકસરM  અને કમળકાકડ#ની મaજ 

દરક�M ં ુ દસ-દસ �ામ ,ણૂ/ નાખી અવલહે -ચાટણ તૈયાર કર|ુ.ં 

આ અવલહે  ૧ થી ૨ ચમચી સવાર સાજં લવાથીે  અxલિપF-

એિસડ#ટ#, ર4તિપF, cય, પા8ું, કમળો, લીવરના રોગો, અSZચુ , 

ઉબકા, અને અશ%4ત મટાડM છે. અવલહે લીધા પછ# �ખૂ લાગ ે

�યારM જ જમ|ુ.ં એક ચમચી Pાcાવલહે  સવારM, બપોરM અને રા]ે 

લવાથીે  ર4ત�ાવ સબધીં ં  િવZભ½ રોગો, નાકનો ર4ત�ાવ, 

શર#રના કોઈ પણ ભાગમા ં થતી બળતરા, અxલિપF તથા 

(<ણાૃ  રોગમા ંલાભ થાય છે. એનો +Àયુ  ફાયદો મળ�d�ુ  થઈ 

જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય, �ખૂ લાગે અને વજન વધે તે છે.   

PાcાસવPાcાસવPાcાસવPાcાસવ    �ખૂ લગાડનાર, �mિત«દાયક, µમહર અને 

cયરોગમા ં !હતકાર# છે. શર#રના KÁમૂ  માગ�ને ચોÀખા કર# 

ધા(h�<ટમાુ ુ  ં સહાય કરM છે.  એ ખાસીં , ;ાસ-દમ, ઉરઃcત, 

મદા%&નં  અશ/-મસા, ગોળો, Qિમૃ ,  Q<ઠુ , uણ, ન]રોગે , @ણ�વર/  

અને અ@ણમા/  ંઅપાય છે. એની મા]ા નાનો અડધો કપ અથવા 

૬-૮ ચમચી એટલા જ પાણી સાથે સવાર-સાજં પીવો. અડધો 

કપ Pાcાસવ અને અડધો કપ પાણી િમµ કર# જમતા ંપહલાM  ં

બપોરM અને રા]ે પીવાથી બળ અને શર#રની કાિતમાં  ં|d�ૃ  થાય 

છે, વજન વધે છે, શર#રની રોગ6િતકારક શ%4તમા ંવધારો થાય 
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છે તમે  જ હરસ, અSZચુ , મદા%&નં , પા8રોં ુ ગ, ¢દયરોગ, યQતનાૃ  

રોગો, કબ�જયાત વગરમાે M  ંઘણો ફાયદો થાય છે.  

deSFરdeSFરdeSFરdeSFરુુુુ  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ////  !હLગ-૧, ઘોડાવજ-૨, Zચ]ક +ળનીૂ  છાલ�ુ ં

,ણૂ/-૪, ઉપલટે અથવા કઠ-૮, સચળં -૧૬ અને વાવડaગ-૩૨ 

�ામ લઈ ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં અડધી ચમચી ³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ સહજM  

નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પાચનત]નીં  તકલીફો ³વી કM 

ગસૅ , કબ�જયાત, આફરો, અSZચુ , મદા%&નં , ઓડકાર, ,કંૂ, 

Cકડ#, પટનોે  Bઃખાવોુ , મોળ, ઉબકા, Cતરડાના Qિમૃ -જ(ં ુ

વગરેM મટM છે.  

ધ(રોધ(રોધ(રોધ(રોુુ ુુ      ધ(રોુ  ગરમ અને ઝર#ે  છે, આથી બા¿ ઉપચારમા ં

વપરાય છે. (૧) ધ(રાનાુ  ં પાન પીસી ગરમ કર# Bુ:ખાવા કM 

સો\ પર બાધવાં .ં (૨) તલના તલે  કM કોપરલમાM  ં ધ(રાનાુ  ં

પાનનો ચાર ગણો રસ નાખી ગરમ કર# પાણી ઉડાડ# દ|M ં.ુ આ 

ર#તે પકવgે ં ુતલે  માથામા ંનાખવાથી ખોડો, :ૂ, લીખ, ખજવાળં  

અને બી\ રોગો મટM છે. (૩) ધ(રાનુ ે ફળ આવે �યારM કાપ 

પાડ# થોડા ંબી કાઢ# તમાે  ંલવaગ ભર# ફર# ફળ બધં કર# દવ◌ુM ં . 

ફળ ઝાડ પર પાક#ને Kકાઈૂ  \ય �યારM લવaગ કાઢ# લવાે .ં 

ÎયારM દમનો qમલોુ  આવે �યારM આ લવaગ અ%&ન પર mલાવી 

ખાઈ જવા.ં તરત જ દમનો qમલોુ  હળવો પડશે.   
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ધાણાધાણાધાણાધાણા ધાણા (રાુ , સહજM  તીખા, કડવા, મ�રુ, �વા!દ<ટ, 
Kગિધતુ ં , પ�યા પછ# મ�રુ, ઠડાં , પચવામા ં હલકા, %�ન&ધ, 

¢દય માટM !હતકર, Cત!રક માગ�ની �d�ુ  કરનાર, જઠરા%&ન 

6દ#�ત કરનાર, આહાર પર SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર, પાચન 

કરનાર, મળને બાધનારં , +]ૂ 6|િFૃ  વધારનાર, વીય/ માટM 

અ!હતકાર#,  તરસ શમાવનાર, ]ણ ે દોષો શમાવનાર, Cખો 

માટM સારા, તરસ, બળતરા, દમ, ઉધરસ, ઊલટ#, ઉબકા�ુ ં

શમન કરનાર છે. તાવ મટાડનાર, મળને રોકનાર અને 

િ]દોષનાશક છે. ધાણા અને સાકર પટનીે  બળતરા-એિસ!ડટ#�ુ ં

ઉFમ ઔષધ છે.  

ધાOયપચકધાOયપચકધાOયપચકધાOયપચકંંંં  ધાણા, Kઠંૂ, નાગરમોથ, Kગધીુ ં  વાળો અને 

બીલાનો ગર આ પાચં ઔષધોના સમભાગ ે બનાવલાે  ,ણનોૂ /  

અથવા ઉકાળાનો સવાર-સાજં િનયિમત ઉપયોગ કરવાથી 

આમદોષ, �ળૂ, કબ�જયાત વગરેM મટM છે અને જઠરા%&ન 6દ#�ત 

થાય છે.  

ધાવણધાવણધાવણધાવણ     �તન ઉપર વડ�ુ ંBધૂ  અને વડવાઈની Qણીૂ  Qપણનુ ં  ે

પીસીને લપે  કરવાથી ધાવણ વધે છે. 

નગોડનગોડનગોડનગોડ નગોડ બે \તની થાય છે, ધોળા ંmલવાળ# અને કાળા ં

mલવાળ#. બનેં \તની નગોડ ^d�ુ  તથા �+િતૃ  વધારનાર, 
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કડવી, (ર#ૂ , તીખી, હલક# તમજે  કશM  અને ન]ે  માટM !હતકર છે. 

તે �ળૂ, સો\, અ◌ામવાત, Qિમૃ , કોઢ, અSZચુ , કફ અને તાવને 

મટાડM છે. +Àય�વુ ે અ◌ેમા ં વાતનાશક Vણુ હોવાથી સાધાનાં  

વામા ં �બૂ ઉપયોગી છે. નગોડના ં તા\ ં +ળૂ અને લીલા ં

પાનનો રસ કાઢ#  તમાે  ં ચોથા ભાગે તલ�ુ ં તલે  મળવીે  

પકાવ|ુ.ં ÎયારM ફ4ત તલે  બાક# રહM �યારM ઉતાર# લ|ે ં.ુ સવાર-

સાજં િનયિમત અ◌ા તલથીે  માZલશ કરતા રહવાથીM  કપવાં , 

સાધાનાં  વાની પીડા અને વાHથીુ  થતા Bઃખાવામાુ  ંરાહત થાય 

છે. (૧) ગમે ત|ે ં ુ ભરિનLગળ Vમડ◌ુુ ં  થHુ ં હોય તનાે  પર 

નગોડના ંપાન વાટ#ને લગાડવામા ંઆવે તો પાક#ને mટ# \ય 

છે. (૨) નગોડના તલે (િનVડ#ુ}  તલે )ની માZલશ કરવાથી 

સાયટ#કા, કમરનો Bઃખાવોુ , �નાHનોુ  Bઃખાવોુ  વગરે M મટM છે. 

Kવાવડ#ુ  Ãીના તાવમા ંમોટા ભાગ ેગભાશયનો/  સોજો હોય છે. 

નગોડના પાનનો �વરસ અથવા પાનનો ઉકાળો સવાર-સાજં 

પીવાથી સોજો ઊતર# \ય છે અને તાવ મટM છે. (૩) સિધવામાં  ં

નગોડનો ઉકાળો લાભ કરM છે. (૪) નગોડ ઉFમ uણશોધક, 

uણરોપક. +]જનનૂ , આતવજનન/  QિમÒનૃ  અને વદનાહરે  છે. 

(૫) કોઈ પણ Bઃખાવામાુ  ં આ તલનીે  હળવા હાથે માZલશ 

કરવાથી ફાયદો થાય છે. સાય!ટકા-રાઝંણ�ુ ંતે µ<ઠે  ઔષધ છે. 

(૬) શરદ# હોય અને નાક બધં થઈ જ(ુ ંહોય તો િનVડ#ુ}  તલનાે  ં

બે-]ણ ટ#પા ંનાકમા ંનાખવાથી તરત જ ફાયદો થાય છે. (૭) 

કાનમા ં પાક થઈ Bઃખાવોુ  થતો હોય, પSંુ નીકળ(ુ ં હોય તો 
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કાનમા ંઆ તલનાે  ં બે-]ણ ટ#પા ં +કવાથીૂ  Bઃખાવોુ  તથા પાક 

મટM છે.  

નાગકસરનાગકસરનાગકસરનાગકસરMMMM  :નોૂ  મરડો, Cતરડામા ંસોજો કM ચાદાં (ંઅ~સર!ટવM  

કોલાયટ#સ), મદં જઠરા%&ન કM આમ હોય તો પા(૧/૪) ચમચી 

³ટgુ ંસા,ુ ં��ુ નાગકસરM (મp=ુ ંનથી) અને ઈ�OPયજવના ંબીજ 

સવાર-સાજં જxયા પછ# નવશકાે  ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  મટM 

છે.  

નાગલાનાગલાનાગલાનાગલા-BધલીBધલીBધલીBધલીૂૂૂૂ ેે ેે  એના નાના છોડ ચોમાસામા ં બધે ઊગી 

નીકળે છે. બારM માસ પણ આ છોડ મળ# શકM છે. આખો છોડ 

રતાશ પડતો એક mટ ³ટલો �ચો થાય છે. પાન લાબાં  ં

લબગોળં , ટરવM  ે અણીવાળા,ં ભાલાકાર, ઉપલી સપાટ#નો રગં  

લીલો અને નીચનીે  સપાટ# લાલાશ પડતી હોય છે. છોડ 

તોડવાથી >દરથી Bધૂ  નીકળે છે, ³ એક સાSંુ ઔષધ છે. આ 

નાગલા-Bધલીૂ ે  દમમા ંઉપયોગી ઔષધ છે. કટલાકM  કસમાM  ંતો 

ચમ�કાર ³વો Vણુ જણાય છે. એના ં પાચથી સાત પાન કM 

છોડનો એટલો ભાગ લઈ રસ કાઢ# સહજM  મધ સાથે મળવીે  

સવાર-સાજં પીવાથી ;ાસનળ# �લૂ ે છે અને કફ Äટો પડM છે. 

કફ ન Äટવાના કારણે દમના દદÐ�ુ ંક<ટ વધે છે. આ દવાથી 

કફ Äટો પડતો હોવાથી દમમા ંરાહત જણાય છે. એનો રસ-Bધૂ  

ચોપડવાથી દાદર મટM છે.  
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નાગરવલનાનાગરવલનાનાગરવલનાનાગરવલનાે ંે ંે ંે  ં પાનપાનપાનપાન  નાગરવલ�ે ં ુ પાન તી�ુ,ં કડ|ુ,ં (Sુંૂ, 

તીÁણ, ગરમ, SZચુ  ઉપ\વનાર, ઝાડો સાફ લાવનાર, િપF 

કરનાર, બળ આપનાર, કફનાશક, મp◌ંની Bગધુ }  Bરૂ  કરનાર 

તથા થાક Bરૂ  કરM છે. એમા ં એક \ત�ુ ં Kગિધતુ ં  તૈલી P¥ય 

રહgM ં ુ છે, ³ મpને ચોÀ�ુ ંકરM છે, દાતમાં  ંસડો થતો અટકાવે છે 

અને ખોરાકના પાચન માટM જbર# પાચક રસોનો �ાવ કરM છે. 

નાગરવલનાે  પાનમા ં અડધી ચમચી મધ અને હળદર અને 

આBનોુ  એક એક `કડોૂ  +ક#ૂ  �બૂ ચાવીને !દવસમા ં ]ણ-ચાર 

વાર ખાવાથી શરદ#, સળેખમ, ઉધરસ ³વા કફના રોગો મટM છે.  

નાગરા!દનાગરા!દનાગરા!દનાગરા!દ 4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ Kઠ�ૂં ં ુએક નામ નાગર પણ છે. Kઠંૂ, ધાણા, 

નાગરમોથ, બીgુ,ં ઈOPજવ, વાળો અને અિતિવષની કળ#દરકM  

૫૦-૫૦ �ામને ભગાે  ં ખાડ#ં  અધકચરો �કોૂ  કરવો. બ ેચમચી 

�કોૂ  બે &લાસ પાણીમા ંઉકાળ# એક કપ ³ટgુ ંબાક# રહM �યારM 

ગાળ#ને સહMજ ગરમ ગરમ સવાર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી 

ર4તિમિµત અને Bઃખાવાવાળાુ  તીu ઝાડા મટM છે. આ ઉકાળો 

:નાૂ  કM નવા મરડા�ુ ંઅકસીર ઔષધ છે.   

નારગીનારગીનારગીનારગીંંંં  નારગીં  ¢દયને બળ આપનાર, પચવામા ં હલક#, 

અ%&ન 6દ#પક બળ6દ, ભોજન પચાવનાર, બળતરા Bરૂ  

કરનાર, µમહર, વાHનાુ શક, SZચ6દુ , પૌ�<ટક તમજે  ઉદરQિમૃ  

અને ઉદર�ળૂ Bરૂ  કરનાર છે. એમા ં િવટાિમન ÔસીÕ 6,રુ 
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મા]ામા ંઅને િવટાિમન ÔએÕ ÔબીÕ અને Ôડ#Õ પણ અ~પ મા]ામા ં

રહલાM  ં છે. સવાર-સાજં એક એક નારગીનોં  રસ લવાથીે  િપF�ુ ં

શમન થાય છે. જઠર, Cતરડા,ં +]િપLડૂ  વગરે M અવયવો ��ુ 

થાય છે. નારગીં  ખાવાથી પટમાનોે ં  વાH ુ Bરૂ  થાય છે. (૨) 

નારગીં  ખાવાથી લોહ#�ુ ં �,ુ ં દબાણ ઘટM છે. (૩) નારગીં  

ખાવાથી શર#રની ખોટ# ગરમી Bરૂ  થાય છે. (૪) નારગીં  

ખાવાથી Vમડાૂ  ં Bરૂ  થાય છે. (૫) નારગીં  ખાવાથી ચામડ#ના ં

દદ� Bરૂ  થાય છે. (૬) નારગીં  ખાવાથી Qિમનોૃ  નાશ થાય છે. 

(૭) રા]ે Kતીૂ  વખતે એક-બે નારગીં  ખાવાથી કબ�જયાત મટM 

છે. નારગીનોં  રસ :નીૂ  કબ�જયાતને પણ B◌ૂરૂ  કર# શકM છે. 

(૭) નારગીનીં  છાલ ચહરાM  પર ઘસવાથી ખીલમા ંફાયદો થાય 

છે.  

ના!રકલના!રકલના!રકલના!રકલMMMM  લવણલવણલવણલવણ     છોડા ં ક◌ાઢ# નાખલે નાZળયરનીે  એક 

Cખમા ંકા¡ુ ંપાડ# પાણી કાઢ# નાખ|ુ.ં પછ# તમાે  ંસમાય એટgુ ં

બાર#ક વાટgુ ં િસLધવ ભર|ુ.ં કા¡ુ ંપાડલીM  Cખ ઘWના લોટની 

પોટ#સ બનાવી લaપીને બધં કરવી. પછ# આ નાZળયરે પર 

માટ#નો \ડો થર કર# તડકM Kકવ|ૂ ં.ુ Kકાયાૂ  પછ# ૧૦-૧૨ 

અડાયા છાણા વ�ચ ે+ક#ૂ  સળગાવ|ુ.ં જો નાZળયરે  (ટૂM તો તરત 

લઈ લ|ે ં,ુ અને જો ન (ટૂM તો આપમળે ે ઠ8ંંુ  થવા દ|M ં.ુ પછ# 

ઉપરની માટ# વગરેM Bરૂ  કર# >દરથી કાળા રગ�ં ં ુ,ણૂ/-લવણ 

બહાર કાઢ#, વાટ# બાટલીમા ં ભર# લ|ે ં.ુ એને ના!રકલM  લવણ 
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કહM છે. એ બ\રમા ં તૈયાર પણ મળે છે. એિસડ#ટ#, પટનોે  

Bુ:ખાવો, અSZચુ , મદા%&નં , ગસૅ  અને અપચામા ં અધn-અધn 

ચમચી સવાર-સાજં લે|ુ.ં   

નાZળયરનાZળયરનાZળયરનાZળયરેેેે     QમTુ  નાZળયરે  પિ◌F�વર અને િપF મટાડનાર છે. 

એ પચવામા ં ભારM, +]ાશયનૂ  ે સાફ કરનાર, ઝાડાને રોકનાર, 

h�<ટુ  અ◌ાપનાર, બળ અ◌ાપનાર, વાH,ુ િપF, લોહ#બગાડ કM 

ર4તિપF અને દાહ મટાડનાર છે. એ િપF કરનાર, દાહ 

ઉપ\વનાર અને ઝાડાને રોકનાર છે. નાZળયર�ે ં ુ પાણી ઠ8ં ુ , 

!હતકાર#, અ%&નને 6દ#�ત કરનાર, વીય/ વધારનાર, પચવામા ં

હલQંુ, તરસ મટાડનાર અને નવા કોષોની ઉ�પિFને વગે  

આપનાર મનાય છે. નાZળયરે  ¢દય માટM !હતકાર#, પચવામા ં

હલQંુ, વીય/ તમે  જ કામશ%4ત વધારનાર, તરસ તથા િપFને 

મટાડનાર અને +]માગૂ /ને �વ�છ કરનાર છે. મોટા લીલા દસ 

નાZળયર�ે ં ુપાણી કાઢ# ઉકાળ|ુ.ં મધ ³|ુ ંઘè થાય �યારM ઉતાર# 

તમાે  ં Kઠંૂ, મર#, પીપર, \યફળ અને \વ]ી�ં ં ુ ,ણૂ/ બરાબર 

ભળવીે  બાટલીમા ંભર# લ|ે ં.ુ  આ ઔષધ સવાર-સાજં અધnથી 

એક ચમચી ³ટgુ ં લવાથીે  અxલિપF-એિસડ#ટ#, િપFના રોગો 

ઉદર�ળૂ અને બરોળ|d�ૃ  મટM છે. નાZળયરે  VSુુ, %�ન&ધ, 

િપFશામક, મ�રુ, શીતળ, બળ6દ, માસ6દં , પોષક, શર#ર�ુ ં

વજન વધારનાર, +]શોધકૂ  અને ¢દય માટM પોષક છે. 

નાZળયર�ે ં ુ પાણી શીતળ, ¢દયને િ6ય, જઠરા%&નને 6દ#�ત 
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કરનાર, �વધકુ / , તરસ અને િપFને શાતં કરનાર, મ�રુ અને 

+]ાશયનૂ  ે સાર# ર#તે શ◌�ુ કરનાર છે. નાZળયરે  માસં અને 

કફની h�<ટુ  કરM છે. �#�ટોફનM  અને લાઈસીન એ બે એિમનો 

એસીડ નાZળયરમાે  ં છે. શર#રમા ં નવા કોષોના િનમાણ/  માટM 

નાZળયરે  ઉપયોગી છે. તા\ કોપરાને છ#ણી કપડા વડM નીચોવી 

³ 6વાહ# નીકળે તે નાZળયર�ે ં ુ Bૂધ cયહર છે. એ કોડલીવર 

ઑઈલ ³|ુ ં પૌ�<ટક છે. એમર#કાે  ³વો દશM  પણ ટ#.બી.મા ં

શર#રની h�<ટુ  માટM એનો ઉપયોગ કરM છે. cયરોગમા ં માYુ ં

Bઃખ(ુ ુ ં હોય તો નાZળયર�ે ં ુ પાણી અથવા Bધૂ  સાકર નાખી 

પીવાથી લાભ થાય છે. હાઈપર એિસડ#ટ#મા ંઆ પાણી અ�યતં 

પXય અને Kપા�યુ  છે. �વરની તરસમા ં પણ તે !હતકર છે. 

આહાર પચવાના સમયે એટલે કM જxયા પછ# અઢ#-]ણ કલાકM 

પટમાે  ં થતા Bઃખાવાનુ ે પ!રણામ�ળૂ કહM છે. પાણીવાળા 

નાZળયરનીે  Cખ ફોડ# Cખથીે  તમાે  ં ઠાસોઠાસં ં  મીRંુ(બને તો 

િસLધવ) ભર# દ|M ં.ુ પછ# તનેે કાપડમા ંવaટાળ# માટ#નો લપે  કર# 

Kકવ|ૂ ં.ુ Kકાયાૂ  પછ# અડાયા છાણાની ભãીમા ં શક|ે ં.ુ શકાયાે  

પછ# >દરનો ભાગ કાઢ# તનેે બાર#ક લસોટ# ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં આ 

,ણૂ/ ૧૦ ચોખાભાર અને લaડ#પીપર�ુ ં,ણૂ/ ચારથી છ ચોખાભાર 

િમµ કર# સવાર-સાજં લવાથીે  ]ણ ેદોષથી થયલે  પ!રણામ�ળૂ 

મટM છે.  
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નીરોનીરોનીરોનીરો તાજો નીરો ઠડોં , પશાબ સાફ લાવનારે , ર4ત�d�ુ કર 

તથા પૌ�<ટક છે. એમાથી બનતી તાડ# �ખ લગાડનારં ૂ , પાચન 

Kધારનારુ , ઉFજક અન પૌ�<ટક છે ે ે. �બ નીરો પીવાથી ૂ

પરિમયો મટ છM ે.  

પપૈHપપૈHપપૈHપપૈH ુુુુ ંં ં ં પપૈયાના Bધનૂ ે Kકવીનૂ  ે બનાવgે ં ુ પપને  આહાર 

પચાવવમા ં �બૂ જ ઉપયોગી છે. પપૈયા�ુ ં Bધૂ  ઉFમ પાચક 

QિમÒનૃ   અને વદનાશાે મક છે. પપૈHુ ં|�ોૃ  માટM ઉFમ ફળ છે. 

એમા ં િવટામીન એ, બી, સી અને ડ# છે. વળ# એમા ં રહgM ં ુ

પ�ટોને  6ોટ#નને પચાવવામા ં �બૂ જ સહાયક થાય છે. 

ઘડપણમા ં પાચનશ%4ત નબળ# હોય છે, Cખો�ુ ં તજે  તથા 

¢દય�ુ ંબળ ઘટM છે, તથા નાડ#ત]�ં ં ુિનયમન ખોરવાય છે. આ 

બધી સમ�યામા ં પપૈHુ ં આિશષbપ છે. પપૈHુ ં ખાવાથી |�ોનૃ  ે

hરતીૂ  શ%4ત મળ# રહM છે. પપૈHુ ંપૌ�<ટક છે. (૧) તા\ પપૈયા�ુ ં

Bધૂ  દાદર કM દરાજ પર લગાડવાથી તે મટM છે. (૨) પપૈયા�ુ ં

Bધૂ  ઉFમ પાચક, QિમÒનૃ , વદનાશામકે  અને �ખૂ લગાડનાર 

છે. મp પર એ લગાડવાથી ખીલ અને તનાે  ડાઘા Bરૂ  થાય છે. 

(૩) કા,ુ ં પપૈHુ ં ચામડ#ના રોગોમા ં અને પાQંુ પપૈHુ ં

પાચનત]નાં  રોગોમા ંઉપયોગી છે. (૪) કાચા પપૈયાના Bધનાૂ  ં

૧૦-૧૫ ટ#પા ં સવાર-સાજં પાણી સાથે પીવાથી યQત|d�ૃ ૃ , 

બરોળ|d�ૃ , અSZચુ  અને અપચો મટM છે. 
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પાણીપાણીપાણીપાણી    ÔારÔારÔારÔારMMMM     થો8થો8થો8થો8ુુુુંં ંં    પી|પી|પી|પી| ુંુ ંુ ંુ?ં??? અSZચુ , સળખમે , મદા%&નં , સો\, 

cય, મpઢામાથીં  પાણી કM લાડ પડવી, બાળક પથાર#મા ંપશાબે  

કરM, બq+]ુ ૂ , ઉદરરોગ, કોઢ, તીÁણ ન]ે રોગ, નવો તાવ, 

uણ(Vમડાૂ )ં અને મ�6મહમાુ ે  ં વ� ુ પડ(ુ ં પાણી ન પી|ુ.ં આ 

રોગમા ંજbરત +જબુ  થો8ુ ંથો8ુ ંપાણી પી|ુ.ં પાણીપાણીપાણીપાણી    ÔારÔારÔારÔારMMMM     વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   
પી|પી|પી|પી| ુંુ ંુ ંુ?ં??? ઝાડા કM ઉલટ# અથવા કૉલેરા ³વી %�થિતમા ં ÎયારM 

શર#રમાથીં  જલીય >શ વ� ુ પડતો બહાર નીકળ# ગયો હોય 

�યારM દદÐને મધ, લa^,ુ &gકોઝુ , ખાડં વગરમાM  ંપાણી મળવીને  ે

વારવારં  વ� ુ 6માણમા ંઆપ|ુ.ં પથર#ના દદમા/  ં કM પશાબનીે  

અટકાયતમા ંતથા પશાબે  ઓછો બનવાની તકલીફમા,ં વારવારં  

તરસ લાગતી હોય તમે  જ શર#રમા ં દાહ-બળતરા (>દરની 

ગરમીથી) થતી હોય, ઝર#ે  પદાથ/ ખવાઈ ગયો હોય �યારM પાણી 

ખાસ વ� ુપી|ુ.ં પાણીપાણીપાણીપાણી    ગરમગરમગરમગરમ    કરવાનીકરવાનીકરવાનીકરવાની    ર#તર#તર#તર#ત પાણી અ�ુ} બળ# 

\ય �યારM બરાબર ઉકાળgે ં ુઅને પાQંુ કહવાયM . આ|ુ ંઉ<ણોદક 

તાવ, ઉધરસ, કફ,  ;ાસ, િપFદોષ, વાH,ુ અ◌ામદોષ તથા 

મદરોગનોે  નાશ કરવા ઉFમ છે. પાણી ઉકાળ#ને અ�ુ} કરવાનો 

અ◌ા િનયમ હમતM ં , િશિશર, વષા/ તથા વસતં ઋ( ુ માટM છે. 

ગરમગરમગરમગરમ    પાણીપાણીપાણીપાણી    કોનકોનકોનકોનેેેે    અ!હતકરઅ!હતકરઅ!હતકરઅ!હતકર???? િપFરોગ, ર4તિવકાર, 

ર4ત�ાવ, +�છાૂ /, વ� ુ(ષાૃ , દાહ, બળતરા ³વા ંદદમા/  ંગરમ 

પાણી !હતકર નથી. ગરમગરમગરમગરમ    પાણીપાણીપાણીપાણી    કોનકોનકોનકોનેેેે    !હતકાર#!હતકાર#!હતકાર#!હતકાર# (૧) ³મને ઠ8ં ુ 
પાણી માફક આવ(ુ ંન હોય તે લોકોએ ગરમ કર# ઠારgM ં ુઅથવા 
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જરાક નવશQુંે પાણી પી|ુ ં!હતકર છે. (૨) દાહ, ઝાડા, ર4તિપF, 

+�છાૂ /, દાb�ુ ં ઘને, િવષ, +]નીૂ  અટકાયત, પા8રોગં ુ , (ષાૃ , 

ઉલટ#, µમ, મદા�યય, િપFનો રોગ અને સિ½પાત, તાવ ³વા 

તમામ દદÐઓને ગરમ પાણી લાભ6દ બને છે. ઠ8ઠ8ઠ8ઠ8ંંં ંં ંં ંુુ ુુ     પાણીપાણીપાણીપાણી        
કોણકોણકોણકોણેેેે    નનનન    પી|પી|પી|પી| ુંુ ંુ ંુ?ં??? ³ લોકોને કફ, શરદ# તથા વાHનાુ  ં દદ� હોય 

³વા ંકM જળોદર, સળખમે , :નીૂ  શરદ#, છાતી કM પડખામા ં�ળૂ, 

વાH�ુ ુ ંદદ/ , ગળાના કાકડા, કઠમાં  ંસોજો, આફરો, શરદ# કM વાH ુ

દોષથી થયલીે  ઝાડાની કબ�જયાત, તાવ, અSZચુ , સ�હણીં , 

પટનોે  ગોળો, કફનો ;ાસ, શરદ#ની ખાસીં , ગડ-Vમડાુ ,ં હડક#M  

વગરેM રોગ થયા હોય તમે  જ ³મણે રચM  લઈ �d�ુ  કર# હોય, 

નવો તાવ હોય, તથા ³મણે ઘી-તલે  ³વા ં�નહે  પીધા ંહોય તે 

બધાએ ઠ8ું પાણી પી|ુ ં ન!હ. વળ# હડકવા અને સનપાતનાે  

દદÐને ઠ8ં ુ પાણી આપ|ુ ં ન!હ. શાર#!રક સભોગં , ભોજન, 

¥યાયામ, ચા, કોફ#, ગરમ Bધ� સવનૂ ુ ં ે , શર#ર પર કઈક વા&H ં ંુ

હોય ફળાહાર વગર બાદ તરત જ કા, પાણી પી| બq �કસાન ે M ં ંુ ુ ુુ
કર છM ે. આવા સજોગોમા તરસ લાગ તો qફાT પાણી પી|ં ં ે ં ં ંૂ .ુ 

ઉકાળલાઉકાળલાઉકાળલાઉકાળલાેે ેે     પાણીનાપાણીનાપાણીનાપાણીના    VણોVણોVણોVણોુુ ુુ  પાણી ઉકાળ# ચોથા ભાગે બળ# ]ણ 

ભાગ બાક# રહgM ં ુહોય તે િપFદોષ(ગરમી)નો નાશ કરM છે. અધ� 

ભાગ બાક# રહgM ં ુ પાણી વાHદોષનાશકુ  છે. ÎયારM ]ણ ભાગ 

બળ# ગયgે ં ુઅને એક ભાગ બાક# રહgM ં ુપાણી એકદમ હળ|ુ,ં 

�ખવધકૂ /  અને કફનાશક છે. અ◌ાવા ચોથા ભાગ ેરહલાM  પાણીને 

અ◌ારો&યજળ કહM છે. અ◌ા|ુ ં પાણી કફદોષથી થયલે  ઉધરસ, 
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;ાસ(દમ) તથા તાવનો નાશ કરM છે. વળ# તે પઢાનોે  અ◌ાફરો, 

પા8ું, �ળૂ, હરસ, ગોળો(V~મુ ), સોજો તથા પટનાે  ં દદ� મટાડM 

છે. ³ ઉકાળgે ં ુપાણી ઉકાળવાના વાસણમા ંજ ઢાક¡ં ં ુઢાક#નં  ેઠ8ં ુ 

કHુ} હોય તે પાણી Vણમાુ  ંવાH,ુ િપF, કફ ]ણે દોષોનો નાશ કરM 

છે. તે રસવાહ# નાડ#ઓમા ં જલદ# 6સરM છે, પચવામા ં હલQંુ 

થાય છે અને Qિમૃ , તરસ તથા તાવને મટાડM છે. ³ ગરમ 

પાણીને પવન નાખી ઠ8ં ુ કHુ} હોય તે પચવામા ંભારM બને છે. 

રાિ]ના સમયે પીધgે ં ુ કોકરવર¡(ુજરાક ગરમ) પાણી કફના 

જXથાને િવખર#ે  નાખે છે, વાHનેુ Bરૂ  કરM છે અને અપા�યને 

તરત પચાવી દM છે. સવારM ઉકાળgે ં ુપાણી સા³ં ન પી|ુ ંકમM  કM 

તે પચવામા ંભારM પડM છે. રાતે પીવા માટ�M ં ુપાણી સા³ં બનાવી 

લ|ે ં.ુ તવીે  જ ર#તે સા³ં ઉકાળgે ં ુપાણી સવારM ન પી|ુ.ં ઔષધોઔષધોઔષધોઔષધો    
નાખીનાખીનાખીનાખી    ઉકાળgઉકાળgઉકાળgઉકાળgે ુંે ુ ંે ુ ંે ુ ં   પાણીપાણીપાણીપાણી મોથ, િપFપાપડો, Kગધીુ ં  વાળો, 

અ◌ાખા :નાુ  ધાણા અને Kખડુ  અ◌ા બધા ં P¥યો કM કોઈ પણ 

બે-]ણ નાખી પાણી ઉકાળ#ને ઠ8ં ુ કર|ુ.ં અ◌ા|ુ ંપાણી પીવાથી 

તરસ, દાહ અને તાવ જલદ# શાતં થાય છે અને દદÐને રાહત 

થાય છે. અજમાવાTઅજમાવાTઅજમાવાTઅજમાવાTંંંં    પાણીપાણીપાણીપાણી  ૧ લીટર પાણીમા ં૧ ચમચી(૮૫ 
�ામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડ�ુ ં બળ# \ય �યા ં Kધીુ  

ઉકાળ#, ઠાર#, ગાળ# લો. અ◌ા પાણી વાH ુ અને કફથી થતા ં

તમામ દદ�મા ંખાસ લાભ6દ છે. એનાથી કફજOય ¢દય�ુ ં�ળૂ, 

પટમાે  ં વાHપીડાુ , અ◌ાફરો, પટનોે  ગોળો, હડક#M , અSચીુ , 

મદા%&નં , બરલ�ુ ંદદ/ , પટનાે  ંકરિમયા,ં અ@ણના/  ઝાડા, કૉલરાે , 
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શરદ#, સળખમે , બq+]ુ ૂ , ડાયાબીટ#સ ³વા ંઅનકે  દદ�મા ંખાસ 

લાભ6દ છે. અ◌ા પાણી ગરમ Vણોુ  ધરાવે છે. @રા@રા@રા@રા----જળજળજળજળ ૧ 

લીટર પાણીમા ં૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી @Sુ નાખી ઉકાળ|ુ.ં ચોથા 

ભાગ�ુ ં(એકચ(થાશુ } ) પાણી બાળ#ને ઠ8ં ુ પાડ# ગાળ# લ|ે ં.ુ અ◌ા 

પાણી ધાણા જળની ³મ ઠડાં  Vણુ ધરાવે છે. @રા જળથી 

અ◌ા◌ંત!રયો મલ!રયાે ે  તાવ, અ◌ા◌ંખોની ગરમી, રતાશ, હાથ-

પગનો દાહ, વાH ુ કM િપFની ઉલટ#, ગરમી કM વાHનાુ  ઝાડા, 

લોહ#િવકાર, બહનોનM  ેસફદM  પાણી પડ|ુ ંકM બq ુ`કાૂં  ગાળે (૨૦-

૨૨ !દવસે) માિસક અ◌ાવ|ુ,ં ગભાશયનો/  સોજો, વ� ુ પડ(ુ ં

માિસક અ◌ાવ|ુ,ં Qિમૃ , પશાબનીે  અ~પતા વગરે M દદ�મા ં લાભ 

કરM છે.  ધાણાધાણાધાણાધાણા    જળજળજળજળ  ૧ લીટર પાણીમા ં ૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી 

Kકૂા(:નાૂ ) ધાણા નાખી ઉકાળ# ૧ ભાગ બાળ# ૩ ભાગ બાક# રહM 

�યારM ઠાર#, િનતાર# ગાળ# લો. અ◌ા પાણી એકદમ ઠ8ું બને છે. 

તથીે  તે િપFદોષ કM ગરમીથી િપડાતા કM િપFની તાસીરવાળા 

લોકોને માફક અ◌ાવે છે. અ◌ા|ુ ં પાણી ગરમી-િપFનો તાવ, 

દાહ-બળતરા, િપFની ઉલટ#, ખાટા ઓડકાર, અxલિપF, 

હોજર#ના ંચાદાં ,ં લોહ# Bઝતાૂ  કM દાહ-સો\વાળા હરસ, ન]દાહે , 

નસકોર# mટવી, ર4ત�ાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા 

ઝાડા, ગરમીનો Kકોૂ  દમ, �બૂ વ� ુપડતી તરસ ³વા ંદદ�મા ં

લાભ6દ છે. વ� ુલાભ માટM અ◌ા પાણીમા ંસાકર નાખીને પી|ુ.ં 

³ લોકો કફ#M -માદક ચીજોના ¥યસનથી શર#રને િવષમય બનાવે 

છે તમને  ેમાટM પણ આ|ુ ંજળ િવષનાશક હોઈ લાભ6દ છે. Kઠૂ#Kઠૂ#Kઠૂ#Kઠૂ#ંં ંં     
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પાણીપાણીપાણીપાણી (૧) એક લીટર પાણીમા ંઅડધી ચમચી Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ નાખી 

ઉકાળ|ુ.ં ઉકળે એટલે ઉતાર#ને ઠ8ં ુ પાડ# ગાળ# લ|ે ં.ુ આખા 

!દવસમા ં ]ણથી ચાર &લાસ આ પાણી પી|ુ.ં એનાથી કાયમી 

શરદ#, ઉધરસ, સળખમે , દમ, એલજn, :નોુ  તાવ, અપચો, 

ગસૅ , આફરો, અ@ણ/ અને �ખનોૂ  અભાવ વગરે M મટM છે. Kઠંૂ 

વાH ુઅને કફનો નાશ કરM છે,   પર(ં  ુ િપF 6Qિતવાળાનૃ ે તે 

માફક આવતી નથી. તથીે  એિસડ#ટ#, અ~સર ³વા િપFના 

રોગોમા ંઆ પાણી ન પી|ુ.ં (૨) K ૂઠંની એક ગાગડ#ં  +કૂ# અધા/ 

ભાગ�ુ ં પાણી રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ઠ◌ાર#ને ગાળ# લ|ે ં.ુ 

પાણીમા ંનીચનાે  તZળયાના cારો ન આવે તમે  બી\ વાસણમા ં

લઈ લ|ે ં.ુ અ◌ા Kઠ#ૂં  જળ પીવાથી કાયમી શરદ#, સળખમે , નાક 

બધં થ|ુ,ં દમ, ;ાસ, હાફં, વરાધ, સસણી, ફફસામાM  ં પાણી 

ભરા|ુ,ં અ@ણ/-અપચો, Qિમૃ , ચીકણો ઝાડો-આમદોષ, જળસ, 

વાળો, બq+]ુ ૂ (વારવારં  �બૂ જ પશાબે  કરવા જ|ુ)ં, 

ડાયાબીટ#સ, લો �લડ6શરે , શર#ર કાયમ ઠ8ું રહ|M ં,ુ મ�તક 

પીડા ³વા ંકફદોષજOય તમામ દદ�મા ંખાતર# hવકૂ /  લાભ થાય 

છે.  

પાલખપાલખપાલખપાલખ િવટાિમન ÔએÕ અને િવટાિમન ÔસીÕ�ુ ં ઉ�ચ 6માણ 

ધરાવતી પાલખ કOસરન�  ે અટકાવવામા ં મદદbપ થાય છે. 

�લડ6શરે  અને એિનિમયા માટM આહારમા ંપાલખ લવીે  જોઈએ. 

પાલખમા ં રહલM  પોટિશયમ�M ં ુ ઉ�ચ 6માણ �લડ6શરને  ે
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િનયિમત અને કા^માુ  ંરાખે છે. પાલખના ંQમળાુ  ંપાન સલાડમા ં

કM પાલખને Kપૂ કM શાકના bપમા ંલઈ શકાય. પાલખ %�ન&ધ, 

ભારM, મ�રુ, િવ<કભીં -મળ રોકનાર, કબ�જયાત કરનાર, 

લોહત��વથી ભરhરુ અને +]ૂ વધારનાર છે, આથી તે સો\ 

પણ ઉતારM છે. એ માસં વધારM છે. ;ાસ, િપF અને ર4તિપFમા ં

ફાયદો કરM છે. એિનિમયાના દદÐને !હતકર છે. સરળતાથી પચી 

જનાર પાલખ ગભવતી/  Ãી, અ~પપોિષત બાળકો તથા |�ોનીૃ  

નબળાઈ Bરૂ  કર# ન|ુ ં @વન બcે છે. પાલખની ભા@ બq ુ

Vણકાર#ુ  હોવા છતા ંતે કફ અને વાH ુકરM છે, આથી કફ કM વાH ુ

રોગોથી પી!ડત ¥ય%4તએ એ�ુ ંસવને  કર|ુ ં !હતાવહ નથી. તણે ે

આહારમા ં પાલખનો ઉપયોગ બધં કરવો.  (૧) રા]ે વારવારં  

પશાબે  કરવા જ|ુ ં પડ( ુ ં હોય તથા બq+]ુ ૂ  ³વી તકલીફમા ં

પાલખના શાકમા ં શકલાે M  તલ નાખી બનાવgે ં ુ શાક રાિ] 

ભોજનમા ંલવાથીે  લાભદાયી િસ� થાય છે. (૨) ર4તાિતસારના 

રોગીઓ માટM પાલખનો રસ તથા શાક લાભદાયી છે. પાલખ�ુ ં

લોહ ત��વ શર#રમા ં ર4ત�ુ ં 6માણ વધાર# !હમો&લોબીનના 

�તરમા ં વધારો કરM છે. અ◌ાથી એિનિમયાના રોગીઓ માટM 

અ◌ાશીવાદ/  સમાન છે. ૧ કપ  પાલખના રસમા ં૧ ચમચી મધ 

નાખી બથીે  અઢ# મ!હના સવને  કરવાથી ર4તની મા]ા ઝડપથી 

વધવા લાગ ે છે.  ર4તcય સબધીં ં  િવકારોમા ં અડધો કપ 

પાલખનો રસ !દવસમા ં ]ણ વાર લવાથીે  સમ�ત િવકાર Bરૂ  

થઈ શર#રમા ં �mિત«, ચહરાM  પર લાલાશ, શ%4તનો સચારં  તથા 



 131 

ઝડપથી ર4ત Èમણ થવા લાગે છે. (૩) કબ�જયાત હોય તો 

પાલખ અને બથવા�ુ ં શાક ખા|ુ ં તથા પાલખનો રસ પીવો 

લાભદાયક છે. રસા6ધાનM  પાલખ Cતરડામા ં જમા થયલે  

મળ�ુ ં િન<કાસન કર# કબ�જયાતથી +%4તુ  અપાવે છે. 

Cતરડાના સો\મા ં પણ પાલખ�ુ ં શાક લાભદાયી છે. (૪) 

ઉદરરોગ ³વા કM અ◌ામાશય, અ◌ા◌ંતરડાનીં  િનબળતા/ , ગસૅ -

વાH ુ િવકાર, અપચો વગરમાે M  ં ટામટાે  ંઅને પાલખના ૧ &લાસ 

રસમા ં લa^ ુ નીચોવી િન�ય સા³ં ૪-૫ વા&યે સવને  કરવાથી 

અ◌ા◌ંતરડા ંઅને અ◌ામાશય �વ�છ અને �વ�થ બને છે. (૫) 

પાલખમા ં રહgM ં ુ િવટાિમન ÔએÕ ન]Îયોિતવધકે /  છે, ³ 

અ◌ા◌ંખની તBર�તીં ુ  માટM જbર# છે. (૬) લોહ#ને વહ(M ં ુ

અટકાવવા માટM િવટાિમન ÔકMÕ પણ પાલખમાથીં  મળ# રહM છે. 

(૭) મpમા ં ચાદાં  ં પડtા ં હોય તો પાલખના ઉકાળાને ગાળ#ને 

કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૮) ખીલ, ફોડકા, ફોડક#મા ં

પણ પાલખ�ુ ંસવને  બq ુજ અસરકારક છે. પાલખને પાણીમા ં

ઉકાળ#ને ફોડક#-ફો~લા વગરને M  ે ધોવાથી ઠડકં  સાથે લાભ થાય 

છે. (૯) ચામડ# પર કરચલી પડ# હોય �યારM પાલખ તથા 

લa^નોુ  રસ ૫-૫ �ામ લઈ તમાે  ં !રફાઈOડ Å&લસર#ન મળવીે  

ચામડ# પર લગાડવાથી કરચલી Bરૂ  થાય છે.  પાલખનીપાલખનીપાલખનીપાલખની    
ભા@નભા@નભા@નભા@નેેેે    વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   સમયસમયસમયસમય    રાધવાથીરાધવાથીરાધવાથીરાધવાથીંં ંં     કકકકMM MM    વારવારવારવારવારવારવારવારંં ંં     ગરમગરમગરમગરમ    કરવાથીકરવાથીકરવાથીકરવાથી, , , , સોડાસોડાસોડાસોડા    
કકકકMM MM    વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   પડતાપડતાપડતાપડતા    મસાલામસાલામસાલામસાલા    નાખવાથીનાખવાથીનાખવાથીનાખવાથી    તથાતથાતથાતથા    વાસીવાસીવાસીવાસી    થઈથઈથઈથઈ    જવાથીજવાથીજવાથીજવાથી    
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એમાનાએમાનાએમાનાએમાનાં ંં ંં ંં  ં   િવટાિમનિવટાિમનિવટાિમનિવટાિમન    અનઅનઅનઅનેેેે    પોષકપોષકપોષકપોષક    ત��વોત��વોત��વોત��વો    નાશનાશનાશનાશ    પામપામપામપામેેેે    છછછછેેેે. . . . પાલખનપાલખનપાલખનપાલખનેેેે    
³મ³મ³મ³મ    બનબનબનબનેેેે    તમતમતમતમેેેે     ધીમાધીમાધીમાધીમા    તાપતાપતાપતાપેેેે    જજજજ    રાધવીરાધવીરાધવીરાધવીંં ંં     જbજbજbજbર#ર#ર#ર#    છછછછેેેે.... 

પીપરપીપરપીપરપીપર પીપર જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, વીય/ વધારનાર, 
પ�યા પછ# મ�રુ, રસાયન, અ�<ણુ -ગરમ ન!હ, તીખી, %�ન&ધ-

ચીકણી, વાH ુ તથા કફ હરનાર#, રચકM , ;ાસ-દમ, ઉધરસ, 

પટનાે  રોગો, તાવ, કોઢ, 6મહે, ગોળો, મસા, બરોળ, �ળૂ અને 

આમવાતને મટાડનાર# છે. આ સવ/ Vણોનુ  ે લીધે પીપરને 

સવ�Fમ ઔષધ ગણવામા ંઆવે છે. પીપર રસાયન Vણુ ધરાવે 

છે. રસ, ર4ત, માસં, મદા!દે  શર#રની સાતે ધા(ઓનીુ  |d�ૃ  

કરનાર, |�ાવ�થાનૃ  ે Bરૂ  રાખનાર, રોગો થવા ન દનારM , અને 

@વનને લબાવનારં  Vણનુ  ે રસાયન કહવાયM . બ ેલaડ#પીપર�ુ ં

,ણૂ/ એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટ|ુ.ં કફ6ધાન અને 

વાHનાુ  રોગોમા ં પીપરની અસર અçત છે. 6Kિતુ  પછ#ના 

તાવમા,ં સાધાનાં  રોગોમા,ં કફજ �વરમા,ં સાઈટ#કામા ં ચાર 

લaડ#પીપર�ુ ં ,ણૂ/ એક ચમચી મધ સાથે સવાર-સાજં ચાટ|ુ.ં 

વજન ઘટાડવા માટM પણ આ ઉપચાર હિ◌તાવહ છે.  

પીપળોપીપળોપીપળોપીપળો પીપળાના ં +ળૂ, પાન, છાલ, ફળ, લાખ(Vદરું ) એ 

પાચયં ે  ઔષધોમા ં વપરાય છે. ભારતીય ઉપખડં િસવાય કોઈ 

દશમાM  ંઆ |cૃ થ(ુ ં નથી. પીપળો કડવો, (રોુ , સહજM  મ�રુ, 

શીતળ, Bêરુ , VSુુ, Scુ , રગં  Kધારનારુ , યોિન ��ુ કરનાર, 
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કફ, િપF, દાહ તથા uણનો નાશ કરનાર છે. પીપળાના ંપાકા ં

ફળ શીતળ તથા ¢દય માટM !હતાવહ છે. તે કફના અને િપFના 

રોગો, ર4તદોષ, િપFદોષ, િવષદોષ, બળતરા, ઊલટ#, શોષ, 

(ષાૃ  અને અSZચનોુ  નાશ કરM છે. (૧) પીપળાના ં પાકા ં ફળ 

ખાવાથી બાળકોની બોબડ# ભાષા ��ુ થાય છે. (૨) પીપળાની 

કોમળ ટ#શીઓનો એક ચમચી તાજો રસ રોજ રા]ે આપવાથી 

બાળકોનો અપ�માર મટM છે. (૩) પીપળાની વડવાઈનો રસ રોજ 

રા]ે આપવાથી Ãીઓને થતો !હ�ટ#!રયા મટM છે. (૪) પીપળાના 

પાનની નવી કળ#ઓનો રસ અને મધ બ ેબ ેચમચી િમµ કર# 

સવાર-સાજં પીવાથી \મી ગયgે ં-ુગઠાયgં ે ં ુલોહ# ઓગળ# \ય 

છે. (૫) પીપળાના ં કોમળ પાન Bધમાૂ  ં ઉકાળ# સવાર-સાજં 

પીવાથી પરિમયો-ગોનો!રયા મટM છે. એનાથી +]નીૂ  બળતરા 

મટM છે અને સરળ મળ�d�ુ  થાય છે, તથા પSનોુ  નાશ થાય છે. 

પાનની ³મ પીપળાના થડની તા@ છાલનો ઉકાળો સવાર-સાજં 

પીવાથી પણ એવો જ ફાયદો થાય છે. (૬) પીપળાની લાખ 

અડધી ચમચી અને કોમળ પાનનો રસ િમµ કર# એક ચમચી 

³ટgુ ંઆ ચાટણ સવાર-સાજં લવાથીે  ર4ત�ાવ બધં થાય છે. 

(૭) પીપળાની લાખ, માખણ અને મધ સમાન ભાગે િમµ કર# 

સવાર-સાજં ચાટવાથી ઉ� અxલિપF અને તીu હડક#M  તરત જ 

શાતં થાય છે. (૮) પીપળાના ંKકાૂ  ંફળ�ુ ંએક ચમચી ,ણૂ/ બે 

ચમચી મધ સાથે ચાટવાથી દમનો qમલોુ  શાતં થાય છે. (૯) 

પીપળાની લાખ�ુ ં ચણા ³ટgુ ં ,ણૂ/ મધ અથવા માખણ સાથે 
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બાળકોને !દવસમા ં ]ણ વાર ચટાડવાથી Wટા!ટHુ-ંQક!ડયાુ  

ખાસીં -qપaગુ  કફ મટM છે. (૧૦) પીપળાના Kકાૂ  ંફળ�ુ ં,ણૂ/ મધ 

સાથે ચાટવાથી કફના રોગો મટM છે.    

પીgપીgપીgપીgુુુ ુપીgનીુ  ખાર# અને મીઠ# એમ બે \ત હોય છે. મીઠ# 

\તના ંપીg ુનાના ંહોય છે ³ ૧૫ mટ ³ટલા ં�ચા ંથાય છે. આ 

|cોૃ  વાકા,કાં ૂ  ં અને અનકે  નમતી ડાળોવાળા ં હોય છે. પાન 

\ડા,ં સામસામા ંઅને લીલા રગનાં  ંહોય છે. �વાદM તીÁણ, તીખા ં

હોય છે. mલ પીળાશ પડતા લીલા રગનાં  ંમહા મ!હનામા ંબસે  ે

છે. ફળ ચણા ³વા ંનાના ં રાતા,ં કાળા,ં સફદM  રગનાં  ં થાય છે. 

ખાવામા ં તીÁણ તીખા,ં સહજM  ગÚયા ં અને �વા!દ<ટ લાગ ે છે. 

એના રસનો �વા!દ<ટ આસવ બને છે. પીgનાુ  બીજના તલને  ે

ખાખણ કહM છે. એ કોકમના તલનીે  ³મ \મી ગયgે ં ુ હોય છે. 

એમા ંપણ પીgનીુ  ³મ ઉ<ણતા અને તીÁણતા હોય છે. વાHનાુ  

રોગોમા ં ખાખણ લગાડવાથી લાભ થાય છે. સિધવાનાં  સો\ 

પર, પગની પaડલીમા ં ગોટલા ચડ# જવા વગરમાે M  ં ખાખણ 

લગાડવામા ંઆવે છે. �હણી, અશ/, અિતસાર, સિધવામાં  ંપીg ુ

ઉFમ ઔષધ છે. પીgનોુ  આસવ અશ%4ત, અશ/ અને અ@ણમા/  ં

ઉપયોગી છે.  

પીgડ#પીgડ#પીgડ#પીgડ#ુુ ુુ  કાગડાઓને એ િ6ય હોવાથી એને કાકમાચી પણ કહM 

છે. એના છોડવા ચોમાસામા ંઊગી નીકળે છે. અને બારM માસ 
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જોવા મળે છે. છોડ ચાર-પાચં mટ �ચા થાય છે. એની ડાળ#ઓ 

રaગણી, મરચીની ³મ આડ# અવળ# નીકળલીે  હોય છે. પાન 

મરચીના પાનને મળતા,ં mલ ધોળા,ં ફળ ગોળ વટાણા ³વડા-ં

કાચા ં હોય �યારM લીલા ં અને પાકM �યારM લાલ, કXથાઈ અને 

કાળા રગનાં  ં થાય છે. પીgડ#નાુ  ં પાનની ભા@ ખવાય છે. 

સો\વાળા દદÐ માટM આ ભા@ �બૂ સાર# છે. પીgડ#ુ  વાH,ુ 

િપF અને કફ ]ણ ેદોષો Bરૂ  કરM છે. એ રસાયન છે. સો\ પર 

પાનનો રસ ચોપડવો તથા પાનની ભા@ ખાવી.. એ શોથÒન છે, 

આથી સવાગ}  સિધવાં -આખા શર#રના સાધાનોં  Bઃખાવોુ - વા- 

સોજો હોય તો પીgડ#નોુ  �વરસ એક એક ચમચી સવારM, બપોરM 

અને રા]ે પીવાથી �બૂ રાહત થાય છે. સોજો અને Bઃખાવોુ  બનેં 

મટ# \ય છે. ચપીે  રોગ િસ!ફZલસમા ંપણ આ ઉપચાર કરવાથી 

તે મટ# \ય છે. સોરાયસીસ(ચામડ#નો હઠ#લો રોગ)મા ં પણ 

આની સાર# અસર થાય છે. પીgડ#નાુ  આખા છોડનો એટલે કM 

તનાે  ંપચાગનોં ં  ઉકાળો સવાર-સાજં પીવાથી ર4ત�d�ુ  થાય છે 

અને �વચારોગો મટM છે, શર#ર િનરોગી બને છે. લીવરના 

રોગોમા ંતનોે  રસ ઉપયોગી છે.  

hનનવાi!ર<ટhનનવાi!ર<ટhનનવાi!ર<ટhનનવાi!ર<ટુુુુ // //  hનનવાુ /  એટલે સાટોડ#. સાટોડ# સાથે બી\ ં

ઔષધો મળવીે  બનાવવામા ં આવ(ુ ં Pવ ઔષધ એટલે 

hનનવાi!ર<ટુ / . અડધો કપ hનનવાi!ર<ટુ /  એટલા જ પાણી 

સાથે મળવીે  સવાર-સાજં પી|ુ ં તે સો\, પા8રોગં ુ (ર4તા~પતા), 
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ભગદરં , ઉધરસ, �લીહા, અરોચક, Èમ, મોહ, V~મુ , ;ાસ, 

સ�હણીં , Q<ઠરોગુ , ખજવાળં  વગરમાે M  ં!હતાવહ છે.     

ફટકડ#ફટકડ#ફટકડ#ફટકડ# ફટકડ#ના ગાગડાનોં  �કોૂ  કર# માટ#ની કલાડ#મા ંધીમા 

તાપે ગરમ કર|ુ.ં પીગળ#ને પાણીનો ભાગ ઉડ# \ય એટલે 

mલીને પતાસા ³વી થશે. એનો પાઉડર બનાવી શીશી ભર# 

લવીે . (૧) વાગવાથી ર4ત�ાવ બધં થતો ન હોય તો ફટકડ#નો 

પાઉડર +ક#ૂ  પાટો બાધીં  લવાથીે  ર4ત�ાવ તરત જ બધં થાય 

છે. (૨) હરસમા ં લોહ# પડ(ુ ં હોય તો બકર#ના Bધમાૂ  ં ૧/૪ 

ચમચી ફટકડ#નો પાઉડર સવાર-સાજં લવાથીે  ર4ત�ાવ બધં 

થાય છે. (૩) માિસક વધારM આવ(ુ ંહોય તો સવાર-સાજં ૧/૪ 

ચમચી ફટકડ#નો પાઉડર લવાથીે  ઉFમ ફાથદો થાય છે. 

ફણસફણસફણસફણસ ફણસમા ં ખાડનોં  ભાગ ઘણો હોવાથી એની પૌ�<ટક 

આહારP¥યોમા ં ગણતર# થાય છે. એ મ�રુ, �વા!દ<ટ, ચીક¡ુ ં

અને પચવામા ં ભારM છે. ¢દય-મનને િ6ય, બળ અને વીS્ય 

વધારનાર, દાહ, બળતરા અને િવષનો નાશ કરનાર અને 

આહાર પર SZચુ  ઉ�પ½ કરનાર છે. ફણસની ગોટલી�ુ ં શાક 

સરસ થાય છે અને તે શક#ને  ેપણ ખવાય છે. મ�6મહમાુ ે  ંઆ 

ગોટલી સહાયક ઔષધ તર#કM વાપર# શકાય.   
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ફણસીફણસીફણસીફણસી  રોજ ૨૫૦થી ૩૦૦ િમ.Zલ. ફણસીનો રસ પીવાથી 
Üાનત(ઓનં ેુ  શ%4ત મળે છે, તથા પન!યાસે  વધારM ઈO�HZલનુ  

ઉ�પ½ કરM છે.  

!jઝ!jઝ!jઝ!jઝ  !jઝમાથીં  બહાર કાઢ# થોડોક ભાગ વાપર# ફર# !jઝમા ં

+કલોૂ M  ખોરાક ખાવા યો&ય નથી હોતો.  

mદ#નોmદ#નોmદ#નોmદ#નો mદ#નો �વાBુ, SZચકરુ , ¢i, ઉ<ણ, દ#પન, વાH ુઅને 

કફનો નાશ કરનાર તથા મળ+]નૂ  ેઅટકાવનાર છે. એ ઉધરસ, 

અ@ણ/, અ%&નમાiં, સ�હણીં , અિતસાર, કૉલરાે , @ણ�વર/  અને 

Qિમનોૃ  નાશ કરનાર છે. એ ઉલટ# અટકાવે છે, પાચનશ%4ત 

વધારM છે, તથા િપF કરM ત|ે ં ુબગડgM ં ુધાવણ Kધારુ M છે. એમા ં

િવટામીન ÔએÕ સારા 6માણમા ંછે. િવટામીનની B<ટ#એૃ  mદ#ના�ુ ં

સવને  Bિનયાનાુ  તમામ રોગોમાથીં  બચાવનાર એક જડ#^èીુ  

સમાન છે. (૧) mદ#નો અને આBનોુ  રસ અથવા mદ#નો અને 

આBનોુ  ઉકાળો પીવાથી ટા!ઢયો તાવ મટM છે. વળ# તનાથીે  

પરસવોે  વળ# કોઈ પણ 6કારનો તાવ પણ મટM છે. (૨) વાH ુ

અને શરદ#મા ંપણ એ ઉકાળો ફાયદો કરM છે. (૩) Øદ#નાનો રસ 

મધ સાથે મળવીે   દર બ ેકલાકM આપવાથી OHમોિનયાથીુ  થતા 

અનકે િવકારો અટક# જઈ OHમોિનયાુ  ઘણી ઝડપથી મટ# \ય 

છે. (૪) Øદ#નાનો રસ મધ સાથે લવાથીે  Cતરડાની ખરાબી 
અને પટનાે  રોગો મટM છે. Cતરડાનીં  લાબાં  સમયની 

ફ!રયાદવાળા માટM Øદ#નાના તા\ રસ�ુ ંસવને  અ+તૃ સમાન 
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ગણાય છે. (૫) mદ#ના�ુ ંશરબત પીવાથી કૉલરાે  મટM છે. (૬) 

mદ#નાનો રસ નાકમા ંપાડવાથી પીનસ-સળખમમાે  ંફાયદો થાય 

છે. (૭) Øદ#નાનો રસ દાદર પર વારવારં  ચોપડવાથી ફાયદો 

કરM છે. (૮) વaછ# કરડtો હોય તો Øદ#નાનો રસ પીવાથી કM 

એના ંપાન ચાવવાથી રાહત થાય છે. 

બટાટાબટાટાબટાટાબટાટા  બધી \તના બટાટા ઠડાં , ઝાડાને રોકનાર, મ�રુ, 

ભારM, મળ તથા +]નૂ  ે ઉ�પ½ કરનાર, Scુ , માડં પચે તવાે , 

ર4તિપF મટાડનાર, કફ તથા વાH ુ કરનાર, બળ આપનાર, 

િપFશામક, કબ�જયાત કરનાર, કામોFજકે , વીયન/ ે વધારનાર 

અને અ~પ 6માણમા ંઅ%&નને વધારનાર છે. બટાટા પ!રµમી, 

પ!રµમથી િનબળ/  બનલાે , ર4તિપFથી પીડાતા, શરાબી અને 

તજે  જઠરા%&નવાળાઓ માટM અિત પોષક છે. ³ને ગસૅ  થતો હોય 

તણે ે બટાટા ન ખાવા. બટાટા �વાદM મ�રુ અને િવપાકM પણ 

મ�રુ છે. આથી બટાટા િપFશામક છે. બટાટા કફકારક, 

પચવામા ં ભારM અને કાબ�હાઈ�ટથીM  ભરhરુ હોવાથી મદનીે  

તકલીફવાળાએ, ડાયાબીટ#સવાળાએ તથા ³ની પાચન!યા 

નબળ# હોય તમણે  ેબટાટા કદ# ખાવા જ ન!હ જોઈએ. વાHનાુ  

રોગોમા ંપણ બટાટા �યાÎય છે. (૧) શર#રના ઉપરના કM નીચનાે  

માગથી¾  ર4ત�ાવ થતો હોય તો બટાટાનો સાકરમા ં બનાવલોે  

શીરો ખાવો. (૨) બટાટા બાફ# પ�ટે  ³|ુ ંબનાવી, ખરજવા પર 
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+ક#ૂ  પાટો બાધીં  દવાથીM  ભી�ુ ંકM KQુંૂ-:�ૂ ુ ંખરજ|ુ ં િન+ળૂ/  થઈ 

\ય છે.  

બદામબદામબદામબદામ  બદામ ગરમ, %�ન&ધ, વાHનેુ હરનાર, વીય/ વધારનાર 

અને ભારM છે. બદામનો ગભ/ મ�રુ, વીય/ વધારનાર, િપF તથા 

વાHનેુ મટાડનાર, %�ન&ધ અને ગરમ છે. એ કફ કરનાર છે. 

બાજર#બાજર#બાજર#બાજર# બાજર#મા ં ઘW ³ટલા ં જ પોષક ત��વો છે, પર(ં  ુ
ચરબી�ુ ં6માણ ઘW કરતા ંવધારM છે. આથી અિતશય પ!રµમ 

કરનાર માટM બાજર# છે. પર(ં  ુમદ�વીે  માટM સાર# નથી. બાજર# 

¢દય માટM !હતકર, બળ આપનાર, પચવામા ં ભારM, ગરમ, 

જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, િપF6કોપક, Scુ , પૌ�<ટક, �ખૂ 

લગાડનાર, િપF વધારનાર, થોડા 6માણમા ં મળને બાધનારં , 

કફનાશક છે. Ãીઓમા ંકામવગે ઉ�પ½ કરનાર છે. ભસનાr  Bધૂ  

સાથે બાજર#નો રોટલો �બૂ જ પૌ�<ટક અને પXય આહાર છે. ઘી 

કM માખણ ચોપડલોM  બાજર#નો રોટલો �બૂ મીઠો લાગ ેછે. થોડા 

>શે કબ�જયાત કરતી હોવાથી કબ�જયાત અને હરસના દદÐએ 

સાવધાનીથી એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.     
બાલnવૉટરબાલnવૉટરબાલnવૉટરબાલnવૉટર  જવને ચારગણા પાણીમા ં ઉકાળ#, ]ણચાર 
ઉભરા આવે �યારM  ઉતાર#, એક કલાક ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લ|ે ં.ુ 

જવના આ પાણીને બાલnવૉટર કહM છે. એ તરસ, ઉલટ#, 
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અિતસાર, +]Q� ૂ ૃ  (પશાબનીે  અટકાયત અને બળતરા કરM 

તેવો રોગ), +]દાહૂ , |��ળૃ ૂ (ક#ડનીનો Bઃખાવોુ ), +]ાશય�ળૂ ૂ  

વગરમાે M  ંફાયદો કરM છે. એકાદ &લાસ ³ટgુ ંબાલnવૉટર સવાર-

સાજં પીવાથી ઊલટ#, ઊબકા, અિતસાર-પાતળા ઝાડા, સોજો, 

Bઃખાવોુ , +◌ૂ]ક<ટતાૂ  +]માગનીૂ /  બળતરા, પથર#, ક#ડનીનો 

સોજો તમે  જ Bઃખાવોુ  વગરમાે M  ં ફાયદો થાય છે, તમે જ મળ 

પણ સાફ ઊતરM છે. ³મને વારવારં  પથર# થયા કરતી હોય 

તમને  ેમાટM બાલnવૉટર �બૂ જ ઉFમ છે.  

બાવળબાવળબાવળબાવળ  બાવળની પFી ઝીણી અને �વાદમા ં(ર#ૂ  હોય છે. mલ 

નાની દડ# ³વા,ં લાબીં  bવાટ#વાળાં ,ં પીળા ં અને સહજM  

Kગધીવાળાુ ં  ંહોય છે. તનીે  શaગને બાવળના પ!ડયા કM પૈડા કહM 

છે. તનાે  |cમાથીૃ ં  સફદM  કM સહજM  રતાશવાળો  Vદરું  નીકળે છે, 

³ કમરના Bઃખાવામાુ  ંઅને વસાણામા ંવપરાય છે. (૧) સગભા/ 

મ!હલા બાવળના ંKકાૂ  ંકM લીલા ંપાન ચાવીને ખાય તો માબાપ 

બનેં �યામ હોય તો પણ બાળક ગોSંુ અને bપાTં આવે છે. (૨) 

બાવળનો Vદરું  વાનો રોગ મટાડM છે, મ!હલાઓને શ%4ત આપે 

છે અને 6દરનો રોગ મટાડM છે. (૩) બાવળના પડ#યા�ુ ં,ણૂ/ ૧-

૧ ચમચી !દવસમા ં]ણ વાર ખાવાથી કM ઘા, ચાદાં  કM Bઝતાૂ  

હરસ પર લગાડવાથી વહ(M ં ુ લોહ# અટકM છે. (૪) મpઢામા ં

અવાર નવાર ચાદાં  ંપડતા ંહોય, દાતનાં  મKડાૂ  ંmલી જતા ંહોય, 

મpમાથીં  વાસ આવતી હોય, દાતં હાલતા હોય અને લોહ# 
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નીકળ(ુ ંહોય, ગTં લાલ રહ(M ં ુહોય, મpમા ંચીકાશ રહતીM  હોય, 

�ઘમા ં મpમાથીં  લાળ પડતી હોય તો સવાર-સાજં બાવળના ં

પાન અને છાલનો ઉકાળો કર# કોગળા કરવા. 

ZબલીZબલીZબલીZબલી બીલીન સ�Qતમા બી~વે ં ંૃ , µીફળ, શા!ડ~ય અન શં ે gષ ૂ

પણ કહ છM ે. તના +ળે ં ૂ , પાન તથા કાચા અન પાકા ફળ દવામા ં ે ં ં

વપરાય છે. ઔષધ અન શરબત માટ સારા પાકા ફળ લવાે M ં ં ે .ં 

Qમળા કાચા બીલા મરડાુ ં ં ં -ઝાડાની રામબાણ દવા છે. બીલીના ં

ઝાડ ૨૦-૨૫ mટ �ચા ંથાય છે. એની શાખાઓ ઉપર કાટાં  હોય 

છે. પાન િ]પણn અને એકાતરં M આવલાે  ંહોય છે. પાન મસળતા ં

એક \તની Kગધુ ં  આવે છે. mલ આછા લીલાશ પડતા ંસફદM  

હોય છે. ફળ કોઠા કM મોસબીં  ³વડા ંઅને કઠણ છાલવાળા ંહોય 

છે. ઔષધમા ં નાના ં Qમળાુ  ં ફળ વપરાય છે. પાકા ં મોટા ં ફળો 

શરબત બનાવી પીવામા ં વપરાય છે. બીલી સ�ાહ#ં  એટલે 

મળને રોકનાર, દ#પનીય એટલે જઠરા%&ન 6બળ કરનાર તથા 

વાH ુઅને કફ�ુ ંશમન કરનાર છે. એના ંકાચા ંફળ�ુ ંશાક તથા 

અથા¡ુ ંથાય છે. કાચા Zબલાના Kકાૂ  ગભન/  ેબલકાચર#ે  કહM છે. 

Zબgુ ંઘ¡ુ ંપૌ�<ટક, દ#પન પાચક અને �ાહ# છે. અ◌ાવી દ#પન, 

પાચક અને �ાહ# વન�પિત ભા&યે જ મળે છે. (૧) હરસમા ં

લોહ# પડ(ુ ં હોય તો બીલાનો ગર ખાવાથી મટ# \ય છે. (૨) 

પાકા ં Zબલા ંગÚયા ં હોય છે. તમાે  ં ખાડં નાખી શરબત બનાવી 

પીવાથી ઝાડા મટM છે તથા ઠડકં  મળે છે. ખાસ કર# મરડામા ંતે 
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ઘ¡ુ ં કામ અ◌ાપે છે. (૩) Zબલીના ઝાડથી હવા ��ુ થાય છે. 

(૪) અ◌ા◌ંખના રોગોમા ંતનાે  ંપાન વાટ# એનો રસ અ◌ા◌ંખમા ં

અ◌ા◌ંજવો. (૫) ગૌ+]ૂમા ં Zબgુ ં વાટ# તલે  મળવીે  પકવીને 

કાનમા ં +કવાથીૂ  કાનની બહરાશM  મટM છે. (૬) Zબલીના કાચા 

કોમળ ફળના ગભન/  ે Kકવીનૂ  ે બનાવgે ં ુ ,ણૂ/ અિતસાર, ઝાડા, 

મરડો, સ�હણીં , કોલાયટ#સ, ર4તાિતસારમા ં�બૂ જ રાહત કરM 

છે. એક ચમચી આ ,ણૂ/ !દવસમા ં]ણ વાર મોળ# છાસ સાથે 

લવાથીે  ઝાડામા ં પડ(ુ ં લોહ# બધં થાય છે. ઉપરો4ત બધી 

િવQિતઓમાૃ  ં પણ ફાયદો થાય છે. એનાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત 

થાય છે, વાH ુઅને કફ મટM છે. (૭) જો મરડો �બૂ જ :નોૂ  હોય 

તો Zબલીના ફળનો ગભ/ અને એટલા જ વજનના તલ�ુ ં ,ણૂ/ 

તા\ મોળા દહaની તર સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  મટM છે. જો 

મળ સાથે ર4ત�ાવ થતો હોય તો આમા ં એક ચમચી સાકર 

િમµ કર# પી|ુ.ં (૮) Zબલાનો ગભ/, ઘોડાવજ અને વ!રયાળ#�ુ ં

સરખા વજને મળવલે ે  ,ણૂ/ મરડામા ં અકસીર છે. (૯) કાચા 
બીલાના ગભન Kકવી બનાવલ એક ચમચી ,ણ એટલી જ / /ે ૂ ે ૂ

સાકર સાથ સવારે -સાજ લવાથી ઝાડા મટ છં ે M ે . (૧૦)  

બીલીપ]નો રસ બથીે  ]ણ ચમચી ³ટલો સાકર નાખી પીવાથી 

કોઈપણ 6કારનો ર4ત�ાવ મટ છM ે. (૧૧) બીલીપ]નો રસ 

ડાયાબીટ#સમા લાભ કર છ તથા સો\ મટાડ છં M ે M ે. (૧૨) ન 

Sઝાતા ગધાતા ચાદા પર બીલીપ] વાટ# પ�ટ બનાવી ુ ં ં ે

લગાડવાથી ચાદા મટ# \ય છં ં ે. (૧૩) ઉનાળામા દરરોજ ં
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બીલા� શરબત પીવાથી Cતું રડા મજ^ત બન છ અન પાચન ં ૂ ે ે ે

શ%4ત Kધર છુ M ે. પાચનશ%4ત સાર# રાખવા માટ એ આશીવાદ M /
સમાન છે.   

Zબ~વા!દZબ~વા!દZબ~વા!દZબ~વા!દ    4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ બીલી, અરણી, અર8સીૂ , સીવણ અને પાડળ 

આ પાચં વન�પિતના ં +ળનૂ  ે ^હ(ૃ  ્ પચ+ળં ૂ  કહM છે. એ પાચં ે

સરખા ભાગ ેિમµ કર# ખાડ#ં , એક ચમચી પાઉડરનો ઉકાળો કર# 

સવાર-સાજં િનયિમત પીવાથી થોડા !દવસમા ંઅિધક મદે  એક] 

થવાથી ³ પીડા થાય છે તનોે  નાશ થાય છે.   

બીજોSબીજોSબીજોSબીજોSંંંંુુુુ બીજોSંુ લa^નીુ  \ત�ુ ંજ છે. એના ંપાન લaબી કરતા ં

લાબાં  ંઅને મોટા ંહોય છે. તનેે આઠથી દસ ²ચ ³ટલા ંલાબાં  ં

ફળો આવે છે. ઔષધમા ંઆ ફળ વપરાય છે. Zબજોરાનો રસ 

અ�યતં ખાટો, પXયકર, SZચકારકુ  અને િપFશામક છે. ફળ પીTં 

થયા પછ# જ ઉપયોગમા ંલ|ે ં ુજોઈએ. ,કંૂ, ઉલટ#, કફ, ગોળો, 

અSZચુ , મદા%&નં  વગરે M મટાડM છે. અSZચુ , ઊબકા, ઊલટ#, મોળ 

આવવી વગરમાે M  ં Zબજોરાના ફળની કળ#ઓ પર િસLધવ છાટ#નં  ે

ખાવામા ંઆવે છે. એ�ુ ંશરબત @ભ અને કઠનીં  �d�ુ  કરM છે. 

એનો +ર�બોુ  સમ� પાચનત]ં અને ¢દય માટM !હતાવહ છે. 

Zબજોરાના રસનો કોગળો ધારણ કર# રાખવાથી દાતનાં  

@વા¡ઓુ નાશ પામે છે. આથી પયો!રયા મટM છે અને મpની 

વાસ Bરૂ  થાય છે. Zબજોરાનો રસ બરોળના અને લીવરના 
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રોગોમા ં �બૂ ફાયદાકરાક છે. કમળામા ં એ�ુ ં શરબત પીવાથી 

લાભ થાય છે.  બીજોSંુ �વા!દ<ટ, ખા`ંુ, ગરમ, અ%&નને 6દ#�ત 

કરનાર, પચવામા ંહળ|ુ,ં ર4તિપF નાશક, ¢દય માટM !હતકાર# 

તથા ખાસીં , ,કંૂ, ઊલટ#, કફ, ગોળો, હરસ, અSZચુ  અને 

તરસનો નાશ કરનાર છે. એ બરોળ અને અપચામા ં ઉપયોગી 

છે. એની છાલ �બૂ જ મીઠ# હોય છે અને ગભ/ �બૂ જ ખાટો 

હોય છે. µ<ઠે  ખાટા ં ફળોમા ંએનો સમાવશે  થાય છે. (૧) ,કંૂ, 

ઊલટ#, કફ, અSZચુ , ગોળો, હરસ વગરમાે M  ં બીજોરાની કળ#ઓ 

િસLધવ છાટ#નં ે ખાવી. (૨) બીજોરાની કળ#ઓ સહજM  મીRંુ નાખી 

ખાવાથી સગભાની/  ઊલટ#, ઊબકા, અSZચુ  ³વી તકલીફો Bરૂ  

થાય છે.  

બોરસલીબોરસલીબોરસલીબોરસલી બોરસલીને સ�Qતમાં ંૃ  બQલુ  કહM છે. (૧) દાતં 

હાલતા હોય, દાતનાં  ં પઢાે  ં કમજોર થઈ ગયા ં હોય તો સવારM 

દાતં સાફ કયા/ પછ# બોરસલીની છાલનો ઉકાળો ઠડોં  કર# મpમા ં

૧૦થી ૧૫ િમિનટ ભર# રાખવો. તમે  જ બોરસલીના બી�ુ ંબાર#ક 

,ણૂ/ રોજ રા]ે ધીમે ધીમે દાતં અને પઢાે  પર ઘસ|ુ.ં  (૨) 

ઉકાળ#ને ઠડાં  કરલાM  પાણીમા ંબોરસલીના ંચાર mલ અધકચરા ં

વાટ# રા]ે પલાળ# રાખવા.ં સવારM આ પાણી ગાળ# બ�બે 

ચમચી સવારM, બપોરM અને રા]ે બાળકોને પીવડાવવાથી Kક#ૂ  

ઉધરસ, વરાધ અને કફના રોગો મટM છે.  
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ભાગરોભાગરોભાગરોભાગરોંં ંં   અિત ભીનાશવાળ# જમીનમા ં ઉગનાર ભાગરોં  

આપણા દશમાM  ંબધે જ થાય છે. આ અિત ઉપયોગી ભાગરાનં  ે

નકા+ુ ંઘાસ ગણી ખતરમાથીે ં  કાઢ# નાખવામા ંઆવે છે. ભાગરોં  

ચોમાસામા ં ખાડા-ખાબોZચયામા ં તમે  જ પાણીવાળ# જમીનમા ં

બધે જ ઊગી નીકળે છે. અને પાણી મળ(ુ ંરહM �યા ંબારM માસ 

રહM છે. તનાે  છોડ અડધાથી એક mટ �ચા, પાન સામસામા,ં 

ખરછટ આછ# છાટવાળાં ,ં ધાર પર દાતાવાળાં  ં અને 

લહ!રયાવાળાM  ંહોય છે. તનાે  ંmલ સફદM  અને ફળ કાળા ંહોય છે. 

છોડ Kકાયાૂ  પછ# કાળા પડ# \ય છે. એની ]ણ \ત થાય છે. 

સફદM , પીળો તથા કાળો. એના ં પાન કરકર#આવાળા,ં ભાલાના 

આકારના ંઅને દાડમ ³વા ંજ હોય છે. એનો છોડ બથીે  અઢ# 

mટ �ચો હોય છે. એ મોટM ભાગ ેચોમાસામા ં તળાવ, નહરM  કM 

નદ#નાળા આગળ ઊગી નીકળે છે. ઔષધ તર#કM ભાગરાનોં  રસ 

વપરાય છે. એનો રગં  કાળા ભમરા ³વો હોવાથી તથા તે 

ભમરા ³મ Kદરું  દખાતોM  હોવાથી એને �ગરાજૃં  કહવામાM  ંઆવે 

છે. ભાગરોં  �વાદમા ંતીખો, તીÁણ, ગરમ, Scુ , કફ અને વાHનેુ 

હરનાર, વાળ માટM Vણકાુ ર#, રસાયણ અને બળ આપનાર છે. 

તે ;ાસ, ઉધરસ, આમ, Qિમૃ , સો\, પા8ું-ર4તા~પતા, કોઢ, 

Wદર#, ખોડો તથા િશર:�ળૂ મટાડM છે. એ QિમÒનૃ , રસાયન, 

પૌ�<ટક તથા િપFશામક છે. તે ન]ે  તથા કશM  માટM ઉFમ છે. 

�વચા, દાતં તથા િશરોરોગ મટાડM છે. ભાગરાનોં  રસ યQતૃ  અને 

બરોળની તકલીફ, અ@ણ/, હરસ, આમવાત, મ�તક�ળૂ, વાળ 
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સફદM  થવા, ચામડ#ના ં દદ� વગરે M મટાડM છે. એના ં પાન તથા 

થડ�ુ ંપાણી પીવાથી Cખ�ુ ંતજે  વધે છે, વીયબળમા/  ંવધારો 

થાય છે, ઉધરસ તથા સળખમે  મટM છે. કોઢ, Cચક# કM 

અપ�માર, વધરાવળ, છાતીના ંદદ� વગરમાે M  ંપણ ઉપયોગી છે. 

(૧) અજમા સાથે લવાથીે  િપF�ુ ં જોર નરમ પડM છે. (૨) 

ભાગરાના કોગળા કરવાથી દાતનીં  તકલીફ મટM છે. (૩) 

ભાગરાના ં પાન, \યફળ, વાવ!ડLગ, Zચ]ક, તગર, ગઠોડાં  , 

તલ, શખાવલીં , અિસLદરો, ર4તચદનં , Kઠંૂ, લિવLગ, કhરુ, 

Cબળા,ં મર#, પીપર, તજ, એલચી, નાગકસરM  દરકM  ૨૦-૨૦ 

�ામ�ુ ં બાર#ક ,Sૂ્ણ બનાવી તને  ે ભાગરાનાં  રસની ભાવના 

આપવી. આ ,ણૂ/ પટનાે  અનકે  રોગો મટાડM છે. હરસ અને 

યQતનાૃ  રોગો પણ મટાડM છે. (૪) ભાગરોં , શખાવલીં , ÉાÊી, 

>ઘડોે , માલકાગણીં , ઉપલટે, હરડM, આમળા,ં Vગળુ , @Sુ, વજ 

અને ગરમાળાનો ગોળ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ�ુ ં,ણૂ/ બનાવી તને  ે

ભાગરાનાં , >ઘડાનાે  અને ÉાÊીના રસની ભાવના આપી નાની 

નાની ગોળ# બનાવવી. એનાથી ઉOમાદ, અપ�માર, બાળકો�ુ ં

�ઘમાથીં  ઝબક#ને \ગી જ|ુ,ં િવચારવાH,ુ મગજ�ુ ંઅ%�થરપ¡ુ ં

વગરેM ¥યાિધઓમા ંરાહત થાય છે. આ ગોળ# ગાયના તા\ Bધૂ  

સાથે અથવા સહજM  ગરમ કરલાM  ઘી સાથે લવીે . !દવાળ# વખતે 

ભાગંરાનો છોડ +ળૂ સ!હત ઉખડ#ે ÷, છાયડામાં  ંKકવીૂ , �બૂ ખાડ#ં  

બાર#ક ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં (૫) ભાગરાનોં  પા ચમચી રસ એક કપ 

³ટલા Bધમાૂ  ં નાખી સવાર-સાજં પીવાથી કફના રોગો શાતં 
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થાય છે અને મલ!રયાૅ ે  પછ# વધી ગયલીે  બરોળ +ળૂ %�થિતમા ં

આવી \ય છે, @ણ/ �વર મટM છે. આ ઉપચાર-6યોગ ૧૦થી 

૧૫ !દવસ કરવો. (૬) પાથી અડધી ચમચી ભાગરા�ં ં ુ ,ણૂ/ 

પાણી સાથે લવાથીે  લીવર અને બરોળના રોગો, કમળો, હરસ 

અને ઉદર રોગોમા ં ફાયદો થાય છે. (૭) અડધી ચમચી 

ભાગરાનોં  રસ એક &લાસ Bધમાૂ  ં સવારM અને સા³ં ૧૫-૨૦ 

!દવસ પીવાથી કફના 6કોપથી થતા રોગો, @ણ/ મલ!રયાૅ ે   

અને બરોળની |d�વાળોૃ  ઘણા સમયનો @ણ�વર/  મટM છે. (૮) 

અડધી ચમચી ભાગરાનોં  રસ બ ેચમચી ઘીમા ંિમµ કર# સવાર-

સાજં ચાટવાથી બસીે  ગયલોે  અવાજ �લીૂ  \ય છે. (૯) િન�ય 

Hવાનુ  રહવાM  માટM રોજ રા]ે અડધી ચમચી ભાગરાનોં  રસ, એક 

ચમચી ઘી અને દોઢ ચમચી સાકર એક &લાસ Bધમાૂ  ં નાખી 

પી|ુ.ં (૧૦) ભાગરાનોં  રસ મધ સાથે ચાટવાથી છાતીમા ં

ભરાયલોે  કફ Äટો પડM છે. (૧૧) ભાગરા�ં ં ુ,ણૂ/ અડધી ચમચી 

અને કાળા તલ બે ચમચી ભગાે  વાટ# ઘી સાથે ચાટવાથી સાર# 

શ%4ત આવે છે. લીવર કામ ન કર(ુ ંહોય, વારવારં  ઝાડા થઈ 

જતા હોય તો આ ઉપચાર કરવો. ભાગરા�ભાગરા�ભાગરા�ભાગરા�ં ુ ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં   તલતલતલતલેેેે  ભાગરાનોં  રસ 

અઢ# લીટર, મદ#નાr  ંપાન ૨૫૦ �ામ, ગળ#ના ંપાન ૨૫૦ �ામ, 

આમળા ં૫૦૦ �ામ, ³ઠ# મધ ૧૨૫ �ામ, જટામાસીં  ૨૫૦ �ામ. 

બધા ંઔષધોને બાર#ક વાટ# ભાગરાનાં  રસમા ંમળવવાે .ં મળ# 

શકM તો વાટલીM  ÉાÊી ૨૫૦ �ામ મળવીે  એમા ંતલ�ુ ંતલે  દોઢ 

!કલો નાખી ધીમા તાપે પકાવ|ુ.ં પાણીનો ભાગ ઊડ# \ય અને 
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તલે  બાક# રહM �યારM ઉતાર# ઠ8ું પાડ# ગાળ# લ|ે ં.ુ તમાે  ંવાળો, 

Kખડુ -ચદનં , કhરુ પૈક# કોઈ પણ એકનો જbર hરતોૂ  પાઉડર 

નાખી થોડા !દવસ રાખી ગાળ# લ|ે ં,ુ ³થી જbર# Kગધુ ં  આવશે. 

એ માથામા ંનાખવા વપપરાય છે.  

ભpયરaગણીભpયરaગણીભpયરaગણીભpયરaગણી એના ંપાન, થડ, ડાળ# એમ બધા ંજ >ગો પર 

કાટાં  હોવાથી સ�Qતમાં ંૃ  એને કટકાર#ં  કહM છે. mલ \ં^!ડયાુ  

રગનાં ,ં ફળ કાચા ંહોય �યારM લીલા ંઅને પાકM �યારM પીળા ંથાય 

છે. એના ંપાચં ેપાચં >ગ-+ળૂ, પાન, છાલ, mલ, ફળ-દવામા ં

વપરાય છે. ભpયરaગણી કડવી, (ર#ુ , તીખી, ઉ<ણ, પાચક, લ= ુ

અને સારક છે. તે ઉધરસ, કફના રોગો, દમ, ખજવાળં , Qિમૃ  

¢દયરોગ, અSZચુ , પા;�ળ/ ૂ  વગરે M મટાડM છે. (૧) ભpયરaગણીના ં

પાકા,ં પીળા ં ફળ નાના  મટકામા ં ભર#, તનાે  મp પર કપ8ુ ં

બાધીં  ઉપર માટ#નો લપે  કર# ,લાૂ  પર ચડાવી તપાવ|ુ.ં 

>દરના ંફળ કાળા ંથઈ \ય �યારM ઊતાર# વાટ#ને બાટલી ભર# 

લવીે . પાથી અડધી ચમચીની મા]ામા ંએક ચમચી મધમા ંિમµ 

કર# સવાર-સાજં ચાટવાથી ખાસીં , ;ાસ-દમ, વરાધ-સસણી 

અને અ@ણમા/  ં�બૂ જ ફાયદો થાય છે. (૨) ભpયરaગણીના ં+ળૂ, 

mલ, ફળ, પાન, છાલ સાથે આખો છોડ Kકવીૂ , �બૂ ખાડ#ં  ,ણૂ/ 

બનાવ|ુ.ં આ ,ણથીૂ /  અડધા ભાગની હaગ મળવીે  ચણાના બ ે

દાણા ³ટgુ ં,ણૂ/ સવાર-સાજં મધ સાથે ચાટ|ુ.ં આનાથી વાH�ુ ુ ં

અ�લોમનુ  થઈ ઉ� ;ાસ પણ બસીે  \ય છે. (૩) 
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ભpયરaગણીનો રસ બે ચમચી ³ટલો !દવસમા ં]ણ વખત મધ 

નાખી પીવાથી તમામ \તના +]રોગૂ  મટM છે. ભpયરaગણી 

+]લૂ  છે. (૪) લીલા ં કM Kકાૂ  ં પાનને અધકચરા ં ખાડ#ં  ઉકાળો 

કર# પીવાથી ;ાસ, સસણી, કફવાળ# ઉધરસ, મોટ# ઉધરસ, 

લોહ#મા ંકફ�ુ ંવધ|ુ ંવગરે M મટM છે. (૫) પાનના ઉકાળામા ંમગ 

પકવી રોજ ખાવાથી દમ મટM છે. (૬) પાનનો રસ ખરજવા 

ઉપર લગાડવાથી ખરજ|ુ ં મટM છે. (૭) દાતં Bુ:ખતા હોય, 

દાતમાં  ં Qિમૃ  થયા હોય, દાતં હાલતા હોય કM સડ# ગયા હોય, 

તેમાથીં  પSુ નીકળ(ુ ંહોય, મp ગધા(ં ં ુહોય, પાયો!રયા થયો હોય 

તો ભpયરaગણીના બીનો 6યોગ કરવો. (૮) ભpયરaગણીનો 

પચાગં ં  સાથનોે  આખો છોડ Kકવીૂ , અધકચરો ખાડ#ં  ૧૦ �ામ 

�કોૂ  બે &લાસ પાણીમા ં ચોથા ભાગ�ુ ં પાણી બાક# રહM �યારM 

કપડાથી ગાળ#ને પીવાથી કાયમી શરદ#, કફ, ખાલી ખાસીં  તમે  

જ ધીમો તાવ રહતોM  હોય તો તે મટM છે. વળ# એનાથી દમ, 

સસણી-વરાધ, ખજવાળં , Qિમૃ  અને ¢દયરોગમા ં પણ ફાયદો 

થાય છે. (૯) માથામા ંટાલ પડતી હોય તો ભpયરaગણીનો રસ 

અને મધ સરખા ભાગે િમµ કર# લગાવવાથી સારો ફાયદો થાય 

છે. (૧૦) ભા◌ો◌ંયરaગણી�ુ ં,ણૂ/ મધમા ંચાટવાથી Kકૂ# ઉધરસ 

મટM છે. (૧૧) ભpયરaગણીનો આખો છોડ +ળૂ સાથે ઉખડ#ે  

બરાબર ધોઈને છાયડામાં  ં Kકવીૂ  તનાે  નાના નાના `કડાૂ  ૧૦ 

�ામ ³ટલા કપડામા ં બાધીં  પોટલી મગ સાથે બાફવાથી 

ભpયરaગણીના પચાગનાં ં  Vણોુ  મગમા ં ઉતરશે, છતા ં મગનો 
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�વાદ બગડશે ન!હ. એમા ંઆBુ, લસણ વગરે M નાખી ખાવાથી કફ 

Äટો પડવાથી દમ મટM છે.   

મગનામગનામગનામગના લા8લા8લા8લા8ુુુુ  મગ શક#ે , લોટ બનાવી, લોટ ³ટgુ ંઘી લઈ 

કડાઈમા ં ધીમા તાપે તવથાથીે  હલાવતા જ|ુ.ં લોટ કઈકં  

લાલાશ પકડM એટલે તનાે  ઉપર Bધૂ  છાટતાં  જ|ુ.ં એમ કરતા ં

દાણો પડM એટલે ,લાૂ  પરથી ઉત◌ાર# લઈ, સાકર, બદામ, 

િપ�તા,ં એલચી, લિવLગ અને મર#�ુ ં,ણૂ/ નાખી લા8ુ બનાવવા. 

મગના આ લા8ુ શીતળ, વીયવધક/ /  અને વાતિપF શામક છે. 

આ લા8ુ િશયાળામા ંપાકની ગરજ સારM છે. 

મગફળ#મગફળ#મગફળ#મગફળ#    મગફળ# અને પીનટ બટરમા ં િવટામીન ÔએÕ, ÔઈÕ, 

ફૉZલક ઍિસડ, કM~�યમ, મ&નૅ �ેયમ, ઝaક, આયન/ અને 

ફાયબરની �ચી VણવFાુ  છે. તમાે  ં ઓછા કૉલ�ટરોલે  સાથે 

ચરબી 6ા�ત થાય છે. િનયિમત મગફળ# ખાનારની 

કૉલ�ટરોલનીે  મા]ા ઓછ# હોય છે. મગફળ#થી ડાયાબીટ#સની 

શÔતા પણ ઘટM છે.  શકવાથીે  મગફળ#ના ં ત��વોમા ં વધારો 

થાય છે. શર#રના ³ કોષોને �કસાનુ  થવાથી કOસર�  અને 

¢દયરોગ થવાનો સભવં  રહM છે તે કોષો મગફળ# ખાવાથી 

KરZcતુ  રહM છે. મગફળ#મા ં6ોટ#ન અને સાર# \તની ચરબી 

પણ હોય છે. પર(ં  ુખાર# મગફળ# ખાવી ન જોઈએ. મગફળ# 

ÎયારM શકવામાે  ં આવે છે �યારM કOસર�  અને ¢દયરોગ સામે 
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રcણ આપનાર ત��વોમા ં૨૨% ³ટલો વધારો થાય છે. કટલાકM ં  

ફળોમા ંઆ ત��વો ³ટલા 6માણમા ંહોય છે તટલાે  જ 6માણમા ં

મગફળ#મા ં પણ હોય છે. આથી જો તમે વજન ઘટાડવાના 

આશયથી મગફળ# ખાવા�ુ ંછોડ# દશોM  તો તે યો&ય નથી. પર(ં  ુ

ખાર# મગફળ# તો ખાશો જ ન!હ. 

મધમધમધમધ ³ની સાથે મધ લવામાે  ંઆવે તનાે  Vણો�ુ ુ ંમધ વહન કરM 

છે. તથીે  જ ઘણા રોગોમા ંઅ�પાનુ  bપે મધ લવામાે  ંઆવે છે. 

મધ ઉFમ કફનાશક છે. એક વષ/ :�ૂ ુ ંમધ મદે -ચરબીનો નાશ 

કરM છે. વજન ઘટાડવા માટM એક &લાસ ઠડાં  પાણીમા ંબે ચમચી 

મધ સવારમા ં પી|ુ.ં સવારM બી:ુ ં કઈં  ખા|ુ ં ન!હ. ખાડં, ગોળ, 

બટાટા, ભાત, તળgે ં,ુ મીઠાઈ, ઘી, તલે, માખણ બધં કરવા.ં મધ 

Cખમા ંCજવાથી Cખ િનS્મળ બની B�<ટશ%4તૃ  વધે છે. �વર 

માટM પણ મધ !હતકાર# છે. ¢દયને િ6ય અને લાભકારક છે. 

મધમા ં કામશ%4ત વધારવાનો Vણુ છે. ઘા ��ુ કર# Sઝુ  લાવે 

છે. મધમા ંભજે  શોષી લવાનોે  Vણુ છે આથી એ @વા¡નાશકુ  

છે. મધમા ંટાઈફોઈડના @વા¡ઓુ ૪૮ કલાકમા ંઅને મરડાના 

@વા¡ઓુ ૧૦ કલાકમા ંનાશ પામે છે. મધ અSZચુ  Bરૂ  કરM છે. 

એ િ]દોષહર છે. એ હડક#M , ;ાસ, ઉધરસ, ઝાડા, ઉલટ#, તરસ-

શોષ, ર4તિપF, Qિમૃ , 6મહે, +છાૂ /, થાક, બળતરા તથા cતને 

Bરૂ  કરM છે. ન|ુ ંમધ સારક એટલે મળને સરકાવનાર તથા કઈકં  

>શે કફકારક છે. ÎયારM :�ૂ ુ ં મધ કફનાશક, �ાહ#-મળને 



 152 

રોકનાર, bc, મદે Bરૂ  કરનાર તથા અિત લખને -દોષોને બહાર 

કાઢનાર છે. ઘી અને મધ સરખા 6માણમા ંલવાે  ં ન!હ. કફમા ં

મધ બમ¡ુ ં અને વાતમા ં ઘી બમ¡ુ ં લ|ે ં.ુ તે જ 6માણે મધ 

ગરમ કર#ને લઈ શકાય ન!હ. (૧) રા]ે એક ચમચી મધ પાણી 

સાથે લવાથીે  સાર# �ઘ આવે છે, પટે સાફ આવે છે. (૨) નરણે 

કોઠM મધ-લa^�ુ ુ ં શરબતથી �ખૂ ઉઘડM છે. (૩) મધ 

@વા¡ઓનોુ  નાશ કરM છે. cય અને ટાઈફોઈડના દદÐઓ માટM 

ઉFમ છે. (૪) હ\રો વષ/ Kધીુ  મધ બગડ(ુ ંનથી. બાળકોના 

િવકાસમા ંમધ ઉપયોગી છે. જો બાળકને શbઆતના નવ માસ 

Kધીુ  મધ આપવામા ંઆવે તો તને  ેછાતીના રોગ ÔારયM  ન!હ 

થાય. (૫) મધથી Cતરડાને ઉપયોગી એવા એિસકોકZલસ 

@વા¡ઓનીૂ  |d�ૃ  થાય છે. (૬) Bબળુ /  અને સગભા/ Ãી માટM 

મધ µ<ઠે  પોષક આહાર છે. (૭) મધ દ#ઘાH/  ુબcે છે. મધથી 

વીયની/  તથા લોહ#ના ર4તકણોની |d�ૃ  થાય છે. ગભવતી/  અને 

6Kતાએુ  બાળકના !હતાથ¾ મધ લ|ે ં ુ જોઈએ. (૮) મધ ઉFમ 

�વા�Xયવધક/  છે. તે શર#રના રગનં  ે િનખારવા�ુ ંઅને ચામડ#ને 

કોમળ બનાવવા�ુ ંકામ કરM છે. (૯) ચહરાM  અને શર#ર પર મધ 

ઘસવાથી સUદય/ અcય બને છે. સારા સા^ઓમાુ  ં મધનો 

ઉપયોગ થાય છે. (૧૦) મધ, લa^ ુઅને ચણાનો લોટ પાણીમા ં

િમµ કર# ચહરાM  પર ઘસી �નાન કરવાથી ચહરોM  આકષક/  અને 

Kદરું  બને છે. (૧૧) મધના સવનથીે  કઠં  મ�રુ અને Kર#લોુ  બને 

છે. (૧૨) મધ Bબળતાુ / , દમ, અપચો, કબ�જયાત, કફ, ખાસીં , 
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વીયદોષ/ , અિનPા, થાક, વાHિવકારુ  તથા અOય ઘણા રોગોમા ં

અ,કૂ દવા છે. (૧૩) ધારો<ણ Bધૂ  અને ફળોના રસમા ંમધ લઈ 

શકાય. મધ ઠડાં  પાણીમા ંલ|ે ં ુ હમશાં ે  ં !હતાવહ છે. (૧૪) મધ 

ગરમ કર|ુ ં ન!હ. કમળ-કાકડ#, +ળાૂ , માસં સાથે મધ લઈ ન 

શકાય. (૧૫) વરસાદ�ુ ંપાણી તથા ઘી, તલે  વગરે M ચરબીH4તુ  

પદાથ� સાથે મધ સમ મા]ામા ંલ|ે ં ુિવષ સમાન છે.  (૧૬) મધ 

સવાર-સાજ ગરમ પાણી સાથ લવામા આવ તો શર#રનો મદં ે ે ં ે ે -

�Yળતા ઘટ# વજન ઉૂ તર છM ે. Îયાર મધન સવારM ે -સાજ qફાળા ં ં ૂ
Bધ સાથ લવામ આવ તો શર#ર� વજન વધ છૂ ે ે ં ે ં ે ેુ .  

મર,મર,મર,મર,ુુુુ ંં ં ં મરચા ં પચવામા ં હલકા,ં અ%&નવધક/ , કફÒન અને 

વાતશામક છે. તે શર#રને g�ૂ ં ુપાડ# નાખે છે. (૧) QતSૂ ું કરડM 

તો મરચાની �ક#ૂ  દબાવી દવાથીM  bઝ સાથે જ ઉખડM છે. (૨) 

કૉલરામાે  ંમરચાની �ક#ૂ  પાણીમા ંઉકાળ# પીવાથી �બૂ જ લાભ 

થાય છે. (૩) કફના બધા રોગોમા ં મરચા ં સારા ં છે. �બૂ �ઘ 

આવતી હોય, ખજવાળં  આવતી હોય કM કફને લીધે ચામડ#ના 

રોગ થયા હોય તો તને  ે માટM મરચા ં સારા ં છે. (૪) શરદ#, 

સળખમે , પટનાે  ં @વડા ં અને Bઃખાવામાુ  ં મરચા ં ઉપયોગી છે. 

(૫) વ� ુપડતા ંમરચા ંખાવાથી વીય/ પાતTં પડ# \ય છે અને 

શર#રમા ંબળતરા થાય છે. મરચાને બદલે કાળા ંમર# વાપરવા.ં   
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મર#મર#મર#મર# 6ાચીન સમયમા ં મરચા ં ન હતા,ં એને �થાને મર# જ 

વપરાતા.ં મર# જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, QિમÒનૃ , િવષÒન તથા 

,કંૂ, ગસૅ , વાH,ુ આફરો, અSZચુ , અ@ણ/, કફ, શરદ#, દમ તથા 

¢દયરોગમા ં !હતકાર# છે. લaડ#પીપરને ³મ ફફસાM  ંઅને કફના 

રોગમા ંઉFમ ગણવામા ંઆવી છે તમે  કાળા ંમર# પાચન અને 

પાચનત]નાં  રોગોમા ં અિત ઉપયોગી છે. તતે ગરમ, િપF 

વધારનાર, કફનાશક અને વાHનેુ હરનાર છે. પાચનના રોગોમા ં

ઘી સાથે, કફના રોગોમા ંમધ અને વાHનાુ  રોગોમા ં!દવલે  સાથે 

ચારથી છ કાળા ંમર#�ુ ં,ણૂ/ સવાર-સાજં લ|ે ં.ુ  

મKરમKરમKરમKરૂૂૂૂ  મKરૂ વાયડા છે. આથી એની સાથે તલે  લ|ે ં ુજbર# છે. 

બq ુ ઝાડા થતા હોય તમાે  ં મKરૂ ઉFમ છે. મKરમાૂ  ં લોહ�ુ ં

6માણ પણ સાSંુ હોઈ મરડાવાળા માટM !હતકાર# છે. Bઝતાૂ  

હરસમા ં મKરનીૂ  દાળ Vણકાર#ુ  છે. એ પાકમા ં મ�રુ, ઝાડાને 

રોકનાર, શીતળ, હલકા, Scુ  અને વાયડા છે. એ કફ, િપF કM 

ર4તિપFને મટાડનાર, તાવનો નાશ કરનાર, બલકર તથા 

^હણૃં  છે. મKરમાૂ  ંલોહ�ુ ં6માણ વધારM હોવાથી તનીે  દાળનો 

Äટથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ. મKરમાૂ  ં ગધક�ં ં ુ 6માણ ન!હ 

³|ુ ંહોવાથી તે મગની ³મ Kપા�યુ  છે. મKરનાૂ  ંછોતરામાં  ંએક 

કડવા પદાથ/ િસવાયનો રસાવાળોM  બીજો નકામો પદાથ/ ઘણો 

હોય છે. આથી છોતરા ંકાઢ# નાÀયા પછ# તનોે  ³ લોટ હોય છે 
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તે બq ુસ��વવાળો હોય છે. તમાે  ંવટાણા અને સોયાબીન કરતા ં

એ~Hિમનૉઈ�સુ  વધારM હોય છે. 

મહાયોગરાજમહાયોગરાજમહાયોગરાજમહાયોગરાજ VગળVગળVગળVગળુુુુ  Vગળુ  સાથે બી\ ં ઘણા ં ઔષધો 

મળવીને  ેમહાયોગરાજ Vગળુ  બનાવવામા ંઆવે છે, ³ બ\રમા ં

તૈયાર મળે છે. એની બ�બે ગોળ# �કોુ  કર# સહજM  નવશકાે  

પાણી સાથે લવાથીે  આમવાત-સાધાનોં  વા, ગસૅ , ઉદાવત/, 

બq+]તાુ ૂ , ભગદરં , વાતર4ત, Q<ઠુ , �નાHઓનોુ  Bઃખાવોુ , 

કોઈપણ >ગનો સોજો, કપવાં  તથા સS્વ 6કારના વાHનાુ  

રોગોમા ંફાયદો થાય છે. આ ઔષધોમા ંએક ખાસ રસાયન Vણુ 

રહલોM  હોવાથી તે વાH ુ િપFા!દ દોષોને િનય]ણમાં  ં રાખવાની 

સાથે સાથે સાતે ધા(ઓ�ુ ુ ં6માણ પણ \ળવી રાખે છે.   

મહારા�ના!દમહારા�ના!દમહારા�ના!દમહારા�ના!દ 4વાથ4વાથ4વાથ4વાથ સવાગ}  વાH,ુ Q�જ�વુ , લકવો, 

સાયટ#કા, આમવાત, હાથીપVુ,ં આફરો, આ¤માન, અપતાનક, 

સાધાઓનીં  પીડા, કમર જકડાઈ જવી, અડ!દયો વા અને 

વાHથીુ  થતા વ¤ય�વં  આ બધા વાHનાુ  રોગોમા ં ફામસીમા/  ં

મળ(ુ ં Pવ ઔષધ Ôમહારા�ના!દ 4વાથÕ ચારથી છ ચમચી  

સવાર-સાજં પીવાથી લાભ થાય છે. સાથે સાથે વાH ુ કરનાર 

આહાર-િવહારનો �યાગ કરવો.  

મqડામqડામqડામqડાુુ ુુ ંં ં ંઔષધમા મqડાના mલો જ કામ આવ છં ં ે ેુ . એના Øલ ં

મોટા મોતી ³વાં ,ં સફદ ક પીળાશ પડત સફદ હોય છM MM ં ે . 
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ઉનાળામા એ પાક#ન નીચ ખર# પડ છં ે ે M ે. એન વીણીન તડક ે ે M

Kકવી લવામા આવ છૂ ે ં ે ે. Kકા મqડાન શક#ન ખાવામા આવ છૂ ં ં ે ે ે ં ે ેૂ . 

તના રોટલા પણ બનાવવામા આવ છે ં ે ે. તા\ ંmલોમાથી hકસરો ં ંુ

કાઢ# નાખી એ mલો� ઘીું -@Sનો વઘાર કર# શાક બનાવી ુ

શકાય, ³ ઘ¡ �વાદ#<ટ હોય છું ે. મqડાના mલ શીતળુ ં , મીઠા,ં 

વજન વધારનાર, બળ6દ, વીય વધારનાર અન વાH તથા / ે ુ

િપFનો નાશ કરનાર છે. Vલાબના mલના Vલકદની ³મ જ ુ ુ ં

મqડાના Øલોનો પણ Vલકદ બનાવીુ ં ંુ  શકાય, ³ 6મહે , +]દાહૂ , 

અશ%4ત, અપચો(અ%&નમાiં) અન ર4તિપFમા ઉપયોગી છે ં ે. 

એની મા]ા બ ચમચી સવારે -સાજં.   

મામજવોમામજવોમામજવોમામજવોેેેે   ચોમાસામા ંમામજવાનાે  છોડ h�કળુ  ઊગી નીકળે 

છે. એના ં સાકડાં  ં લાબાં  ં પાન નાગની @ભ ³વા ં હોવાથી તનેે 

નાગ@�ા કહM છે. એના છોડ ૪થી ૬ ²ચ �ચા, દાડ#ં  ચોરસ, 

પાન ડaટડ# વગરના ં સામસામે હોય છે. mલ Scુ  નાના ં સફદM  

હોય છે. આખો છોડ પાનથી ભરલોM  અને અિત કડવો હોય છે. 

(૧) પાનનો રસ એક ચમચી ³ટલો ૮થી ૧૦ કાળા મર# સાથે 

લવાથીે  મલ!રયાૅ ે  મટM છે. (૨) આખા છોડને છાયામા ં Kકવીૂ , 

ખાડ#નં  ેબાર#ક ,Sૂ્ણ બનાવ|ુ.ં અડધી ચમચી આ ,ણૂ/ બપોરM 

અને રા]ે લવાથીે  લોહ#મા ં સાકર�ુ ં 6માણ ઘટM છે અને 

મ�6મહમાુ ે  ં ફાયદો થાય છે. @ણ�વર/  અને પટનાે  ં કરિમયા 

પણ મટM છે. (૩) મામજવાે નો છોડ જઠરા%&ન 6!દ�ત કરનાર, 
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મળ સાફ લાવનાર, ર4તની �d�ુ  કરનાર, આમને પચાવનાર, 

યQતનૃ ે ઉFે�જત કરનાર, ર4તિપF, કફ અને િપFનો નાશ 

કરનાર છે. (૪) અડધી ચમચી મામજવા�ે ં ુ,ણૂ/ અને ]ણ કાળા ં

મર#�ુ ં,ણૂ/ !દવસમા ં]ણ વખત લવાથીે  તાવમા ંફાયદો થાય 

છે. (૫) આ ,ણૂ/ છાસમા ં લવાથીે  મલ!રયાૅ ે  અને અિતસારમા ં

ફાયદો થાય છે. તે Qિમનોૃ  નાશ કરM છે, અને ડાયાZબટ#સને શાતં 

કરM છે. બ\રમા ંમામજવાે  ઘનવટ# મળે છે. તનોે  પણ ઉપયોગ 

કર# શકાય. બ-ેબે ગોળ# !દવસમા ં]ણ વખત લવીે . બાળકોને 

એક એક ગોળ# ]ણ વાર આપવી.  

માલકાગણીમાલકાગણીમાલકાગણીમાલકાગણીંંંં  એના મોટા વલાઓે  થાય છે. શાખાઓ લાબીં  

અને કોમળ હોય છે. mલ પીળાશ પડતા લીલા રગનાં  ં અને 

મ�રુ Kગધવાળાુ ં  ંહોય છે, ³ વૈશાખ-³ઠ માસમા ંઆવે છે, અને 

ફળ અષાઢ-µાવણ માસમા ંપાકM છે. તે ફાટ#ને >દરથી કસર#M  

રગનાં  ં સરસ બીજ બહાર આવે છે. મોટM ભાગે આ બીજ જ 

ઔષધમા ં વપરાય છે. બીજમાથીં  તલે  નીકળે છે. તનેે 

માલકાગણી�ં ં ુ તલે  કહM છે. આ તલે  માલીશમા ં અને પીવામા ં

વપરાય છે. માલકાગણી�ં ં ુતલે  જલોદરમા ંઅને વાHનાુ  રોગોમા ં

સાSંુ પ!રણામ આપે છે. માલકાગણીં  વાHનાુ  રોગો, ઉદરના 

રોગો, સોજો, +]ાવરોધૂ , મદ^d�માં ંુ  વપરાય છે. માલકાગણીનાં  ં

બીજ ^d�વધકુ /  તથા વાHનાુ  રોગોનો નાશ કરનાર હોવાથી 

એને ચડતી મા]ામા ં રોજ ગળવામા ં આવે છે. ૧ બીજથી 
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શbઆત કર# રોજ એક બીજ વધારતા જ|ુ.ં ૩૦મા !દવસે ૩૦ 

બીજ ગÚયા પછ# રોજ એક બીજ ઘટાડતા જ|ુ.ં એનાથી મદં 

^d�ુ  અને ઓછ# યાદશ%4તવાળાને સારો એવો ફાયદો થાય છે. 

વાHનેુ લીધે ઉeગે, ZચFÈમ ³|ુ ંરહ(M ં ુહોય તમાે ,ં તથા વાHનાુ  

અOય રોગોમા ંપણ ફાયદો થાય છે. જળોદરના દદÐને ૨૫થી ૩૦ 

ટ#પા ં માલકાગણી�ં ં ુ તલે  આપવાથી +]ૂ �બૂ Äટથી થાય છે 

અને સોજો ઉતરM છે-પટમાે  ંભરાયgે ં ુપાણી નીકળ# \ય છે. આ 

તલે  પરસવોે  વધારનાર છે. ૫થી ૧૫ ટ#પા ં Bધમાૂ  ં લવાથીે  

પરસવોે  �બૂ જ થાય છે અને સો\ ઉતરM છે.   

મીRમીRમીRમીRુુુુંં ંં મીRંુ ખાSંુ, મ�રુ, પચવામા ં ભારM, જઠરા%&ન 6દ#�ત 
કરનાર, ખોરાક�ુ ંયો&ય પાચન કરાવનાર, ઝાડો લાવનાર, ખાSંુ 

છતા ં દાહ-બળતરા ન કરનાર, કફને 6Qિપતુ  કરનાર, વાH ુ

મટાડનાર, SZચ6દુ , ¢દય માટM (થોડા 6માણમા ં લવાથીે ) 

!હતકારક, વાળને અકાળે સફદM  કરનાર, �ળનાશકૂ  અને �વાBુ 

છે. તે વધારM પડ(ુ ંગરમ કM વધારM પડ(ુ ંઠ8ં ુ નથી. મીRંુ વધારM 

પડ(ુ ં લવાથીે  એટgુ ં જ �કસાનકતાુ / છે. મીRંુ હલQંુ, રોચક, 

ગરમ, અ%&નવધક/ , વાતÒન, µ<ઠે  જ(Òનં ુ , શોથહર, વદનાહરે , 

KÁમૂ  અને Vમડાૂ  ં મટાડનાર છે. મીRંુ અxલતાનાશક છે. (૧) 
+ઢમારનાૂ  Bઃખાવામાુ  ં હળદર અને લસણ સાથે મીRંુ મળવીે  

લપે  કરવામા ંઆવે છે. (૨) ખા`ંુ ખાવાથી દાતં >બાઈ ગયા 

હોય તો મીRંુ ઘસવાથી સાSંુ થાય છે. (૩) Kક#ૂ  ખાસીમાં  ંમpમા ં
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મીઠામો કાકરોં  +ક#ૂ  રાખવાથી ખાસીં  નરમ પડM છે અને �ઘ 

આવી \ય છે. (૪) મીઠાના પાણીમા ં બોળ#ને શાકભા@ 

ધોવાથી એમા ંરહલM  KÁમૂ  જ(ઓં ુ  મર# \ય છે. બા¿ 6યોગમા ં

મીRંુ વ� ુ વાપર|ુ ં પર(ં  ુ ખાવામા ં વ� ુ પડતા મીઠાના 

ઉપયોગથી >ખો�ુ ં તજે  ઘટM, વાળ ધોળા થાય કM ખર# \ય 

અને ચામડ#ના રોગો થાય છે. મીઠા કરતા ં િસLધવનો ઉપયોગ 

કરવો વ� ુઅરો&ય6દ છે.   

+ળા+ળા+ળા+ળાૂૂૂૂ  (૧) Bઝતાૂ  હરસમા ંરોજ સવારM +ળાનાૂ  ંપાનનો એક કપ 

રસ પીવાથી લાભ થાય છે. (૨) હાથ-Cગળા ંસડતા ંહોય અને 

પSુ નીકળ(ુ ંહોય તો +ળાનાૂ  ંતા\ ં�વ�છ પાન બે હાથમા ંલઈ 

બરાબર ચોÚયા પછ# અધાથી/  એક કલાક Kધીુ  હાથ ધોવા ન!હ. 

સાથે +ળાનોૂ  એક કાદોં  પાદડાથીં ં  શb કર# ધીમે ધીમે ચાવીને 

ટોચ Kધીુ  ખાઈ જવો. ખાડં-ગળપણ, ખટાશ અને નમક થોડા 

!દવસ બધં કરવા.ં જbર લાગ ે તો ડૉ4ટરના માગદશન/ /  હઠળM  

6યોગ કરવો. (૩) +]નીૂ  બરાબર �d�ુ  ન થતી હોય તો 

+ળાનાૂ  પાનનો રસ એક કપ ³ટલો દરરોજ પીવો. (૪) ચામડ# 

પર એલજnના ચકામા થતા હોય તો +ળાનાૂ  પાનનો રસ પીવો 

અને +ળાનોૂ  કાદોં  ખાવો. (૫) +ળોૂ  ]ણ ેદોષો�ુ ંશમન કરM છે.    

મથીમથીમથીમથીેેેે     મેથી વાH,ુ કફ, સિધવાં , કમરનો Bઃખાવોુ , કળતર, 

પટનાે  Qિમૃ , �ળૂ, કબ�જયાત, તાવ વગરેM મટાડM છે. એ કડવી, 
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ગરમ, �ખૂ લગાડનાર અને પૌ�<ટક છે. મથીે  યQતૃ  અને 

બરોળને બળવાન બનાવે છે. ((((૧) ૧ ચમચી મથી�ે ં ુ ,ણૂ/, ૧ 

ચમચી ઘી અને સોપાર# ³ટલો ગોળ સવારM અને સા³ �બૂ 

ચાવીને ખાવાથી ;ત6દરે  મટM છે. (૨) મથીે  વાHનાશકુ  હોવાથી 

કમર, પaડલી, ઢaચણ અને સાધાનોં  Bુ:ખાવો મટાડM છે. (૩) ૧૦૦ 

�ામ મથીે  અને ૧૦૦ �ામ Kવાનુ ે િમµ કર# તાવડ# પર 

અધકચરા શક#ે  ખાડ#નં  ે ��ોૂ  કર# બોટલમા ં ભર# લવોે . આ 

��ોૂ  ૧ ચમચી સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  ઊબકા, અSZચુ , 

આફરો, વાH,ુ મોળ, ખાટા ઓડકાર, બધાયાં  વગરનો Qચાૂ -પ�ટે  

³વો મળ, પટમાે  ંCકડ#-,કંૂ વગરે M તકલીફ Bરૂ  થાય છે. (૪) 

ગોળ અથવા પાણીમા ં પા ચમચી મથી�ે ં ુ ,ણૂ/ લવાથીે  

કબ�જયાત મટM છે. મથીનીમથીનીમથીનીમથીનીેે ેે     ભા@ભા@ભા@ભા@ મળ# શકતી હોય તો મથીનીે  

ભા@ દરરોજ ખાવી જોઈએ. મથીનીે  ભા@ કડવી, િપFહર, મળ 

સરકાવનાર અને ઉFમ વાતશામક છે. તમાે  ંલોહ, ક~�યમM  તથા 

િવટામીનો�ુ ં 6માણ ઘ¡ુ ં સાSંુ છે. ડાયાબીટ#સ, સાધાનોં  વા, 

પcાઘાત-લકવા, રાઝણં -સાઈટ#કા, કટ#�ળૂ, પગની પાનીનો 

Bઃખાવોુ  હોય તો મથીનીે  ભા@ એકલી કM િમµ શાકમા ંદરરોજ 

ખાવી જોઈએ. મથીનાે  દાણા અને દાણા�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ પણ 

એટgુ ંજ Vણકાર#ુ  છે. લીલા પાદડાવાળ# ભા@ રોજ એક બખત ં ં ં

તો ખાવી જ જોઈએ. પાદડામા Kય� તજ ભરg છં ં ં ૂ ં ે M ં ે/ ુ ુ . દરક M

ભા@મા િવટામીનોં , લોહ, ,નો આયોડ#ન વગર ખનીજ ત��વો ુ ે M

હોય છે. ભા@મા સારકં -મળન સરકાવવાનો Vણ છે ેુ . સિધવાં , 
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લકવા, અડ!દયો વા ક!ટ�હ ³વા વાHના રોગોમા મથીની ુ ં ે

ભા@ �બ જ ઉપયોગી છૂ ે. ડાયાZબટ#સવાળાએ તો રોજ મથીની ે

ભા@ ખાવી. મથીની ભા@ અન રaગણ� શાક અિત ઉFમ છે ે ં ેુ .  

મથીમથીમથીમથીેેેે  અનઅનઅનઅનેેેે KવાKવાKવાKવાુુુુ  સમાન ભાગે મથીે  અને Kવાુ  લોઢ# પર 

અધકચરા શક#ે  �કોૂ  કર# િમµણ કર|ુ.ં સવાર, બપોર અને સા³ં 

એક ચમચી ³ટલો આ �કોૂ  ચાવી જવાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત 

થાય છે અને અપાન વાH ુ નીચ ે ઉતરM છે. એનાથી ખોરાકની 

SZચુ  ઊઘડM છે, અને મોળ, ,કંૂ, આફરો મટM છે. વાH ુBરૂ  થતા ં

ખાસીં  પણ મટM છે.   

મદ#મદ#મદ#મદ#rr rr  મદ#નr  ે ફારસીમા ં હ#ના કહM છે. હ#ના�ુ ં અFર એટલે 

મદ#નાr  ં mલ�ુ ંઅFર. હથળ#ે  અને પગના તZળયામા ંદાહ થતો 

હોય તો મદ#નાr  ં પાનને બાર#ક વાટ# લપે કરવાથી અને 

ખાવામા ંગરમ ચીજો અને ગરમ મસાલા બધં કરવાથી મટM છે. 

મદ#r  દાહનાશક ઉપરાતં કફનાશક તથા ચામડ#ના રોગોનો નાશ 

કરનાર છે. િપFના ઉ<ણ અને તીÁણ Vણોનુ  ેમદ#નીr  શીતળતા 

શાતં કરM છે. તથીે  એ કફનાશક અને િપFનાશક છે. આ બનેં 

દોષોથી ર4ત અને ચામડ# Bિષતૂ  થાય છે. મદ#નાr  ંપાન શીતળ 

અને Q<ઠનાશકુ  છે. એના ંmલ ¢દયને અને મગજને બળ આપે 

છે. સાધાનોં  સોજો અને Bઃુ ખાવો મદ#નાr  ં પાન વાટ# લપે  

કરવાથી મટ# \ય છે.  
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મોસબીમોસબીમોસબીમોસબીંંંં  લa^ ુ કરતા ંમોસબીં  વ� ુVણકાર#ુ  છે. એ પચવામા ં

ભારM છે. શર#રની સાતયે ધા(ઓનુ  ે વધાર# લોહ#ના દોષો Bરૂ  

કરM છે. એ પૌ�<ટક, ¢દય માટM ઉFજકે , અ%&નને 6દ#�ત કરનાર, 

આહાર�ુ ંયો&ય પાચન કરનાર, તરસ શાતં કરનાર અને ઠડકં  

આપનાર# છે. તાવમા ં મોસબીનોં  રસ ઉFમ છે. એનાથી 

બાળકોની પાચનશ%4ત Kધરુ M છે, અને ચામડ#નો રગં  પણ Kધરુ M 

છે. િનયિમત પણ ેમોસબીં  ખાવાથી રોગ6િતકારક શ%4ત વધે છે. 

મોસબીં  એટલે >�@માે  ંઑરજ_  કહM છે તે. 

+B+B+B+Bુુુુૃૃૃૃ િવરચકિવરચકિવરચકિવરચકMMMM  કાળ# Kક#ૂ  Pાc, હરડM, Kકાૂ  ંજરદાg ુવગરે M +Bુૃ 

િવરચકM  છે. ³ કાચા દોષોને પકવી, વાHનાુ  બધનં  ેભદ#ે  નીચ ે

લઈ \ય, મળોને નીચ ે પાડ# નાખ ે તનેે +Bુૃ િવરચકM  અથવા 

અ�લોમનુ  P¥ય કહM છે. ૧૦-૧૫ કાળ# Pાc અને ૫-૬ Kકાૂ  ં

જરદાgનાુ  `કડાુ  એક &લાસ પાણીમા ં સવારM પલાળ#, સા³ં 

એ◌ેક વખત ઉકાળ#, ઠ8ું પાડ# સાર# ર#તે મસળ#, શરબત ³|ુ ં

બનાવી રા]ે ગાÚયા િવના પી જ|ુ.ં નાના ં બાળકોને આનાથી 

અડધી મા]ા આપવી. @ણ/ �વર અને લીવરના રોગોમા ંઆવા ં

+Bુૃ િવરચકM  P¥યો �બૂ જ !હતકાર# છે.  

રગતરો!હડોરગતરો!હડોરગતરો!હડોરગતરો!હડો એનાથી બરોળના રોગો મટM છે. એના ં h<પોુ  

દાડમના h<પુ  ³વા ં લાલ હોય છે. એના ં ઝાડ મ¤યમ કદના ં

૧૦થી ૧૫ mટ �ચા ંથાય છે. રગતરો!હડાની ડાળો નીચે નમલીે  
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અને છડે M લાલ-કસર#M  રગનાં  ં mલો આવે છે. mલ િશયાળામા ં

આવે છે અને ઊનાળામા ંફળ તૈયાર થાય છે. (૧) બરોળ મોટ# 

થઈ ગઈ હોય તો રગતરો!હડામાથીં  બનાવવામા ંઆવતી દવા 

Ôરો!હતકાસવÕ બથીે  ]ણ ચમચી સવાર-સાજં લવાથીે  બરોળ 

સામાOય થાય છે. (૨) લોહ# ગઠાઈં  ગHુ ંહોય તો રગતરો!હડાની 

છાલનો લપે  કરવાથી ગાઠં ઓગળ# \ય છે.  

રસવતીરસવતીરસવતીરસવતીંંંં  દાbહળદરમાથીં  બનાવવામા ં આવતી રસવતીં  

બ\રમા ંમળે છે. દાbહળદરના છોડ Vજરાતમાુ  ંથતા નથી પણ 

ઉFર ભારત, !હમાલય, દહરાBનM ૂ , મKર#ુ  વગરે M �થળોએ �બૂ 

થાય છે. દાbહળદરના આખા છોડની રસ!યા અથવા ઘન એ જ 

રસવતીં . બ\રમા ં મળતી રસવતીમાં  ં ઘણી  અ�d�ુ  હોય છે. 

આથી તનોે  ઉપયોગ કરતા ં પહલાM  ં પાણીમા ં ઉકાળ# કપડાથી 

ગાળ# ફર#થી બરાબર ઘè થાય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ|ુ.ં રસવતીં  

તીખી, ઉ<ણ, અ�યતં કડવી તથા રસયાન Vણુ ધરાવે છે. (૧) 

એ કફના રોગો, િવષ, ન]નાે  રોગો તથા uણ મટાડM છે. િવષમ 

�વર, ર4તિપF, ર4તાિતસાર, ર4તાશમા/  ં પણ વપરાય છે. 

કા^લીૂ  ચણાના દાણા ³ટલી મા]ા સવાર-સાજં આપવી. (૨) 

રસવતીં  ચોખાના ધોવાણ સાથે આપવાથી અિતસાર, 6દર, 

લોહ#વા વગરે M મટM છે. (૩) હાથીદાતનાં  વહરનM  ેએ◌ેક મટક#મા ં

સhટં ુ  કર# કોલસો કરવો. આ કોલસા ³ટલા વજનમા ંરસવતીં  

લવીે . બનનં ે  ે બકર#ના Bધમાૂ  ં લસોટ# સોપાર# ³વડ# સોગઠ# 
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બનાવી Kકવીૂ  લવીે . આ સોગઠ#ને બકર#ના જ Bધમાૂ  ંઅથવા 

પાણીમા ંલસોટ# મલમ બનાવી માથા પર લગાડવાથી માથાની 

Wદર# મટM છે અને ખરલાM  વાળ ફર# ઊગે છે. (૪) ર4ત�ાવી 

મસા પર લગાડવાથી મસા મટM છે. મધ સાથે લગાડવાથી 

બાળકના મp પરના ંચાદાં  ંમટM છે.    

રારારારાઈઈઈઈ રાઈના +Àયુ  ]ણ 6કાર છે, કાળ#, સફદM  અને લાલ. બધી 

રાઈ તીÁણ (પર(ં  ુ કાળ# અ�યતં તીÁણ),  ગરમ, જઠરા%&ન 

6દ#�ત કરનાર, ર4તિપF કરનાર, કઈકં  Scુ , કફ અને િપFનો 

નાશ કરનાર, પટનાે  Qિમૃ , ખજવાળં  તથા કોઢ મટાડનાર છે. 

રાઈ ઘણી તીÁણ અને ગરમ હોવાથી તનોે  યો&ય 6માણમા ંજ 

ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વધારM પડતી રાઈ જઠર, Cતરડા ં

વગરેM સમ� પાચનત]નાં  અવયવો માટM !હતકાર# નથી. યો&ય 

મા]ામા ંલવામાે  ંઆવે તો પાચનત]નં  ેસ!ય બનાવે છે.  

SPાcSPાcSPાcSPાcુુુુ  શર#રના ડાબા ભાગમા ં રોગ હોય તો ડાબી �\ૂ પર 

અને જમણા ભાગમા ંહોય તો જમણી �\ૂ પર SPાcનીુ  માળા 

કાળા કM લાલ દોરામા ં પરોવીને બાધવીં . એનાથી રોગો સામે 

ચમ�કાર# બચાવ થાય છે.  

રોહણરોહણરોહણરોહણ લીમડાના વગ�/ ુ ંઆ |cૃ જગલોમાં  ંથાય છે. ઔષધમા ં

એની છાલ વપરાય છે. રોહણ બળકર, ર4તિપF 6સાદન, (ર#ૂ , 

શીતળ, કઠ�d�કરં ુ , bZચકારક, સારક, વા@કર અને મ�રુ છે. એ 
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વાH ુ અને Qિમનોૃ  નાશ કરM છે. એક ચમચી છાલનો ઉકાળો 

પીવાથી ચામડ#ના રોગો મટM છે. ઉકાળો તાજો બનાવી સવાર-

સાજં પીવો. રોહણ માસનં  ેલાવનાર, ઘા Sઝવનારુ  અને \મલાે  

લોહ#ને િવખર#ે  કાઢવામા ંરગતરોહ#ડા ³વી છે. છાલનો ઉકાળો, 

,ણૂ/ અને લપે  ઔષધ તર#કM વપરાય છે.  

લ=લ=લ=લ=ુુુ ુKદશનKદશનKદશનKદશનુુુુ // //  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// ગળો, લaડ#પીપર, બહડાM ,ં હરડM, લીમડાની 
>તરછાલ, ચદનં , ક8ુ, Kઠ અન દવદાર દરક ૂં ે M M ૧૦-૧૦ �ામ 

અન ક!રયા( ે ુ ૫૦ �ામ� બાર#ક ,ણ ત લ= Kદશન ,ણુ ુ ું ૂ ે ૂ/ / /. 

અડધીથી એક ચમચી આ ,ણ સવારૂ / , બપોર, સાજ પાણી સાથ ં ે

લવાથી સવ 6કારનાે /  તાવ ઉતર છM ે. એક-બ ઉપવાસ કરવાથી ે

ઝડપથી ફાયદો થાય છે. નાના બાળકોન ં ે ૧/૪ ચમચી આપ|ુ.ં  

લિવLગલિવLગલિવLગલિવLગ    (૧)    લિવLગ તી�ુ,ં કડ|ુ,ં હલQંુ, ન]ને  ે !હતકાર#, ઠ8ંંુ , 

જઠરા%&નને 6દ#�ત કરનાર, આહાર�ુ ં પાચન કરનાર, ભોજન 

પર SZચુ  ઉપ\વનાર અને કફ, િપF, લોહ#ના રોગો, તરસ, 

ઊલટ#, આફરો, �ળૂ, ઉધરસ, હડક#M , ;ાસ અને cયને મટાડM છે. 
લિવLગ, એલચી, તજ, નાગકસરM , કhરુ, \યફળ, શાહ@Sુ, 

વાળો, Kઠંૂ, કાTં અગર, વાસકhરં ુ , જટામાસીં , નીલકમળ, 

પીપર, ચદનં , ચણકબાબ, તગર આ દરકM  ઔષધ વીસ-વીસ 

�ામ અને સાકર બસો �ામ લઈ બાર#ક ,ણૂ/ કર|ુ.ં એને 

લિવLગા!દ ,ણૂ/ કહM છે. એક ચમચી ,ણૂ/ બ ે ચમચી મધમા ં
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સવાર-સાજં લવાથીે  કફના રોગો, ખાસીં , હડક#M , ગળાના રોગો, 

શરદ#, છaકો વગરેM મટM છે. ઘી સાથે લવાથીે  શર#ર h<ટુ  થાય 

છે. (૨) પાતળા ઝાડા થતા હોય તો લિવLગ નાખી ઉકાળ# ઠ8ં ુ 
કરલM  પાણી પીવાથી લાભ થાય છે. એકાદ-બે લિવLગ મpમા ં

રાખવાથી મpમા ં લાળ અને હોજર#મા ં પાચક રસોનો �ાવ 

થવાથી  પાચન!યા Kધરુ M છે. મરડો, ઝાડા, આફરો, ઉદર�ળૂ, 

દમ-;ાસનો qમલોુ  વગરે M પણ લિવLગથી મટM છે. ખાiસામ�ી 

સાથે તનાે  ઉપયોગથી ગસૅ -વાÄટ અને મળની Bગધુ }   Bરૂ  થાય 

છે. લિવLગથી મદા%&નં , અSZચુ , ઉબકા, કફના રોગો, તરસ, ગસૅ, 

આફરો વગરેM મટM છે. 

લ\મણીલ\મણીલ\મણીલ\મણી એને !રસામણી પણ કહM છે. એના છોડ બારM માસ 

Vજરાતમાુ  ંથાય છે. પર(ં ં ુ િશયાળામા ંવધારM જોવામા ંઆવે છે. 

તે જમીન ઉપર પથરાતા વલાે  ³વા છોડ છે. તનાે  પાનને સહજM  

�પશ/ થતા ંપાન બીડાઈ \ય છે. એના છોડ ઉપર બાર#ક કાટાં  

હોય છે. mલ Vલાબીુ  રગનાં ,ં િશLગો ચપટ# અને લાબીં  હોય છે. 

એના ં+ળૂ મોટા ંહોય છે. ઔષધમા ં+ળૂ જ વાપરવા ³વા ંહોય 

છે. તે ર4તવા!હનીનો સકોચં  કરાવીને ર4ત�ાવ બધં કરM છે. 

લ\મણી કડવી, શીતળ, (ર#ુ , કફિપFહર, ર4ત અને િપF બનેં 

િવકારોમા ં ઉપયોગી, િપFના અિતસારને મટાડનાર, 

ર4તાિતસાર-અ~સર!ટવM  કોલાયટ#સ(મોટા Cતરડામા ં ચાદાં  ં

પડવા)ંમા ં �બૂ જ ઉપયોગી તથા યોિનરોગોને હરનાર છે. 
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ગભાશય/  ખસી ગHુ ં હોય તો લ\મણી�ુ ં +ળૂ ઘસીને 

લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. ઝાડામા ંલોહ# જ(ુ ં હોય તો +ળૂ 

પાણીમા ં ઘસીને અથવા +ળ�ૂ ં ુ ,ણૂ/ વાલના ં દાણા ³ટgુ ં Bૂધ 

અથવા છાસ સાથે પીવાથી ર4ત�ાવ બધં થાય છે. લ\મણીનો 

(રોુ  શીતળ રસ િપFનાશક હોવાથી આ રોગમા ં�બૂ જ 6શ�ત 

છે. uણ-ઘા પર તનાે  ંપાન વાટ# ચોપડવાથી uણ જલદ# મટ# 

\ય છે.   

લસણલસણલસણલસણ  લસણ ઉFમ આહાર અને રસાયન છે. લસણ Qિમૃ , 

�વચાના િવકારો, કોઢ, વાH,ુ ગોળો, વગરે M મટાડM છે. એ %�ન&ધ, 

ગરમ અને બળ આપનાર છે. તે શર#રને h<ટુ  કરનાર, 

વીયવધક/ / , આહાર�ુ ં પાચન કરનાર, ઝાડો ઉતારનાર, મ�રુ 

તથા તીÁણ છે. તે :નોૂ  તાવ, ¢દયરોગ, પડખા�ુ ં �ળૂ, 

કબ�જયાત, અSZચુ , ઉધરસ, સો\, હરસ, અ%&નમાiં, ;ાસ, 

વાH ુ અને કફ મટાડM છે. ¢દયના રોગોમા ં લસણ ઉFમ છે. 

લસણમા ં ફ4ત ખાટો રસ જ નથી, બાક#ના પાચં રસો વાH,ુ 

િપF અને કફથી થતા મોટા ભાગના રોગો મટાડM છે. વળ# એ 

મૈYનશ%4તુ  વધારનાર, ^d�ુ , અવાજ, વણ/ અને Cખો�ુ ં તજે  

વધારનાર તથા ભાગલાં ે  હાડકાને સાધવામાં  ંસહાયક, @ણ�વર/ , 

ઉદર�ળૂ, અપચો, ગોળો, ખાસીં , મટાડનાર છે. લસણમા ંતીu 

ગધવાTં ં ઉëયનશીલ તલે  રહgM ં ુ છે, ³ ક#ડનીને ત�ે ં ુ કાય/ 

કરવામા ંઉF�જતે  કરM છે. આથી +]ૂ 6|િFૃ  વધે છે. લસણના 
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આ ઉFમ Vણનુ  ેલીધે સવાગ}  સો\, ક#ડનીના રોગો, ¢દયના 

રોગો, પટનાે  રોગો, જળોદર વગરે M અનકે  રોગોમા ં �બૂ જ 

!હતકાર# છે. લસણ ઉદર�થ ગસનૅ  ેઓછો કરM છે, આથી ¢દય 

પર�ુ ં તીu દબાણ ઘટM છે. અSZચુ  Bરૂ  કર# �ખૂ લગાડM છે. 

લસણનીલસણનીલસણનીલસણની    ગોળ#ગોળ#ગોળ#ગોળ#     ૧૦૦ �ામ લસણ, શકલીે M  હaગ, લaડ# પીપર, 

અજમો, કાળા ં મર#, Kઠંૂ, િસLધવ, @Sુ, કલp@ @Sુ અને 

દાડમના ં બી દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ અને લોબાન ૨૦ �ામ લઈ 

6થમ લસણને લસોટ# બાક#ના P¥યો�ુ ં વÃગાળ ,ણૂ/ મળવીે  

લa^નાુ  રસમા ં =ટ#ૂં  ઘè થાય �યારM વટાણા ³વદ# ગોળ# 

બનાવવી. જxયા પછ# બથીે  ]ણ ગોળ# ગળવાથી કM ,સવાથીૂ  

અSZચુ , અ%&નમાiં, કબ�જયાત, ગસૅ, પટનોે  Bઃખાવોુ , આફરો, 

ગોળો, વ� ુ પડતા ઓડકાર, પટમાે  ં Cકડ# આવવી, ઝાડા, 

મરડો, કૉલરાે , Qિમૃ  વગરે M મટM છે અને પાચન Kધરુ M છે.    

લીમડોલીમડોલીમડોલીમડો (૧) લીમડાની Cતરછાલનો ઉકાળો તાવ મટાડM છે. 

(૨) ચામડ#ના તમામ 6કારના રોગો લીમડાના પાનના રસ કM 

તનીે  છાલના ઉકાળાથી મટM છે. (૩) સફદM  કોઢ ³વા જટ#લ રોગ 

પણ લીમડા�ુ ં લાબોં  સમય સવને  કરવાથી મટM છે. (૪) ગમે 

તવોે  ન bઝાતો ઘા કM પાક  લીમડાના પાનની gગદ#ુ  +કવાથીૂ  

bઝાઈ \ય છે. (૫) િનયિમત લીમડા�ુ ંદાતણ કરવાથી દાતનોં  

સડો, પઢાનોે  સોજો, Bઃખાવોુ , પઢા�ે ં ુપSંુ, મોઢાની Bગધુ } , દાતં 

અને પઢાનાે  બી\ રોગો મટM છે. મqડોુ , કરજં  અને ખર�ે ં ુદાતણ 
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પણ કર# શકાય. (૬) લીમડાના પાનના રસમા ં મર# તથા 

િસLધવ યો&ય 6માણમા ંમળવીે  ૧૫ !દવસ Kધીુ  પીવામા ંઅ◌ાવે 

તો અ◌ાખા ઉનાળાનો સતાપં  સતાવતો નથી. એનાથી Kવારોગૂ  

પણ થતો નથી. (૭) ચામડ#ના રોગોમા ં લીમડાના ં પાન 

પાણીમા ં ઉકાળ# નાહવાથી લાભ થાય છે. (૮) કફ, ઉધરસ, 

પટમાે  ં ગરબડ, એિસ!ડટ#, િપFિવકાર અને �વચાિનખારમા ં

લીમડાનો રસ અકસીર ઔષધ છે. લીમડાના ંતા\ ંQમળાુ  ંપાન 

વાટ# પાણી સાથે ગાળ# લવાે .ં લીમડાનો આ ��ુ રસ આરો&ય 

માટM �બૂ જ લાભદાયક છે. રોગ અ�સારુ  યો&ય મા]ામા ં

લવાથીે  અવ�ય ફાયદો થાય છે. (૯) ચૈ] મ!હનામા લીમડાના ં

રસ� સવન કરવાથી આ� વષુ ું ે ં / િનરોગી રહવાય છM ે. (૧૦) 

લીમડાની Cતરછાલનો ઉકાળો ક પાણીમા છાલ પલાળ# ત M ં ે

પાણી પીવાથી કરોZળયા એકદમ બસી \ય છે ે. (૧૧) લીમડાના 

રસમા :ની આમલી મળવી પીવાથી કૉલરા મટ છં ે ે M ેૂ . (૧૨) 

લીમડાના Qણા પાનની ચટણી મીR નાખી ખાવાથી તાવ ઉતર ં ં ં Mૂ ુ

છે.  

લa^લa^લa^લa^ુુુ ુલa^ ુશર#રમા ં ઉ�પ½ થતી અxલતા Bરૂ  કરM છે. એમા ં

રહgM ં ુ િવટાિમન ÔસીÕ શર#રની રોગ6િતકારક શ%4ત વધારM છે. 

લa^ ુ¢દયને �વ�થ રાખે છે. ¢દયના રોગોમા ંલa^ ુPાc કરતા ં

વ� ુ ફાયદો કરM છે. લa^ ુ અને એની છાલ બ½ે ઔષધીય 

Vણોથીુ  ભરhરુ છે. લa^ ુ તીÁણ,  વાHનાશકુ , આહાર 
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પચાવનાર, �ખૂ લગાડનાર, પચવામા ં હલQંુ, પટનાે  ં દદન/ ે 

મટાડનાર અને પટનાે  Qિમૃ -જ(ઓનોં ુ  નાશ કરનાર છે ±. તે 

ઊલટ#, િપF, આમવાત, અ%&નમાiં, વાH,ુ વાHનાુ  રોગો, 

કૉલરાે , ગળાના રોગો, ઉધરસ અને કફ Bરૂ  કરM છે.  

(૧) �ખૂ લાગતી ન હોય કM આહાર પર SZચુ  થતી ન હોય તો બે 

ચમચી લa^નોુ  રસ અને પાચં ચમચી ખાડનીં  ચાસણી િમµ કર# 

પાણી ઉમર#ે  શરબત બનાવી, મર# અને લિવLગ�ુ ં થો8ુ ં ,ણૂ/ 

ઉમર#ે  સવાર-સાજં પીવાથી �ખૂ ઉઘડM છે. (૨) ખોટા આહાર-

િવહારને કારણે શર#રમા ંH!રકુ  એિસડ બને છે. તનેે Bરૂ  કરવા 

સવારM નરણા કોઠM ગરમ પાણીમા ંલa^નોુ  રસ આBનાુ  રસ સાથે 

લવોે  જોઈએ. (૩) લa^ ુપશાબે  વાટM H!રકુ  એિસડનો િનકાલ કરM 

છે. સાથે સાથે કબ�જયા◌ાત, પશાબનીે  બળતરા, લોહ#નો 

બગાડ, મદા%&નં  અને ચામડ#ના રોગોમા ં તે અકસીર છે. (૪) 

લa^નાુ  રસથી દાતં અને પઢાે  ં�વ�છ થાય છે. પાયો!રયા અને 

મpની Bગધુ }  Bરૂ  થાય છે. (૫) યQતનીૃ  �d�ુ  માટM લa^ ુઅકસીર 

છે. (૬) અ@ણ/, છાતીની બળતરા, સ�હણીં , કૉલરાે , કફ, શરદ#, 

;ાસ વગરમાે M  ંલa^ ુઔષધ�ુ ંકામ કરM છે. (૭) લa^નાુ  રસમા ં

ટાઈફોઈડના ં જ(ઓં ુ  તરત જ નાશ પામે છે.  (૮) લa^નાુ  ં

સવનથીે  િપF શાતં થાય છે. (૯) લa^થીુ  લોહ# ��ુ થવાથી 

શર#રમા ં તાજગી અ�ભુવાય છે. લોહ#માથીં  ઝર#ે  ત��વ નાશ 

પામતા ં માસપશીઓનં ે  ે વ� ુ બળ મળે છે. (૧૦) લa^ ુ સમ� 
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શર#રની સફાઈ કરM છે. Cખો�ુ ં તજે  વધારM છે. રોજ એક 

લa^નોુ  ઉપયોગ કરવાથી �વ�થ અને 6સ½ રહ# શકાય. (૧૧) 

ગરમ પાણીમા ં લa^નોુ  રસ અને મધ લવાથીે  શરદ#, કફ, 

ઈO�~HએOઝાુ  વગેરમાM  ં hર#ૂ  રાહત મળે છે. લa^ ુ અને મધ�ુ ં

પાણી લઈ લાબાં  સમય Kધીુ  ઉપવાસ eારા Zચ!ક�સા થઈ શકM 

છે. એ વાHનાશકુ ,અ%&નદ#પક, પાચન વધારનાર, SZચવધકુ /  છે. 

(૧૨) લa^નાુ  ફા!ડયા પર નમક, @Sંુ, કાળા ં મર#, Kઠંૂ અને 

અજમા�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ ભભરાવી જરાક ગરમ કર# ભોજન hવૂ¾ 

ધીમે ધીમે ,સ|ૂ ં.ુ એનાથી SZચુ  ઉઘડM છે અને વાH ુનીચે ઉતરM 

છે. હડક#M , ઉધરસ, આફરો ³વા વાHનાુ  રોગોમા ંપણ એનાથી 

લાભ થાય છે.  (૧૩) સાધામાં  ં કાચો રસ \મી જવાથી થતા 

પીડાકારક આમવાત રોગમા ં બે વખત નમક વગરના રાધલાં ે  

મગ ખાવા, સવારM અને સા³ં એક &લાસ સહજM  qફાળાૂં  પાણીમા ં

લa^ ુ નીચોવી પી જ|ુ.ં છ અઠવા!ડયા ં આ 6યોગ કરવાથી 

ઉFમ લાભ થાય છે. પછ# ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચડ|ુ.ં (૧૪) 

ઘીવાળો ભારM ખોરાક ખાવાથી અ@ણ/ થHુ ં હોય તો બે વખત 

નવશકાે  પાણીમા ં લa^ ુ નીચોવી પી જ|ુ.ં (૧૫) લa^માુ  ં

િવટાિમન સી હોવાથી દાતનાં  પઢામાથીે ં  લોહ# નીકળ(ુ ંહોય તો 

નવશકાે  પાણીમા ંલa^ ુપીવાથી મટM છે. (૧૬) લa^ ુઆ~કલાઈન 

હોવાથી એિસ!ડટ#મા ંઉFમ Vણકારકુ  છે. કફ, ઉધરસ, દમ અને 

શર#રના Bઃખાવાનાુ  કાયમી દદÐએ લa^ ુલ|ે ં ુન!હ. લોહ#�ુ ંની,ુ ં
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દબાણ, માYુ ં Bઃખ|ુ ુ,ં  પગમા ં કળતર, તાવ વગરમાે M  ં લa^ ુ

�કસાનુ  કરM છે.  

gણીgણીgણીgણીુુુુ  એન સ�Qે ં ૃતમા લZણકા કહ છં ે M ે . એની નાની અન મોટ# ે

એવી બ \તો થાય છે ે. મોટ# gણીના પાન જરા ગોળ રતાશ ુ ં

પડતા લીલા તથા \ડાં ં -ંદળદાર હોય છે. mલ સફદ તથા બીજ M

નાના અન પીળાશ પડતા હોય છં ે ં ે . બન \તની ભા@ના +!ઠયા ં ે ં ંુ

બનાવવામા આવ છં ે ે. gણી ઠડ# અન સો\ ઉતારનાર છુ ં ે ે . ત ે

ર4ત�d� કરનારુ , +]િપLડૂ -ક#ડની અન +]ાશયના રોગોમા ે ૂ ં

ભા@ અન બીજ બન વપરાય છે ં ે ે . gણી પશાબ સાફ લાવનાર ુ ે

છે. હરસના દદÐઓ gણીની ભા@ ખાય તો હરસ શાત રહ છુ ં M ે. 

પશાબમા લોહ# પડ( હોય તો gણીની ભા@ ખાવાથી ર4ત�ાવ ે ં ંુ ુ

બધ થાય છં ે. તાવની ગરમી, પશાબની બળતરાે , Bઝતાૂ  હરસ, 

માથાની ગરમી માટ gણીની ભા@ અન બીજ બન !હતકાર# છM ે ં ે ેુ .   

લોબaબરાજલોબaબરાજલોબaબરાજલોબaબરાજ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// ૫૦ �ામ Kઠંૂ, ૪૦ �ામ લaડ#પીપર, ૩૦ 
�ામ અજમો, ૨૦ �ામ અજમોદ અને ૧૫૦ �ામ હરડM �બૂ 

ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં દરરોજ અડધીથી પા ચમચી આ 

,ણૂ/ સહજM  નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પટમાે  ંથતો ગડગડાટ, 

,કંૂ આવવી, આમ, વાH,ુ મળાવરોધ, પટનોે  Bઃખાવોુ  વગરે M 

બધી તકલીફો મટM છે. આ ,ણૂ/ �ખૂ લગાડનાર અને આહાર�ુ ં

યો&ય પાચન કરાવનાર છે.  
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વટાણાવટાણાવટાણાવટાણા  વટાણા મ�રુ, પાકમા ંપણ મ�રુ, Scુ  અને ઠડાં  છે. 

એ ઝાડાને બાધંનાર તમજે  કફ અને િપFનો નાશ કરનાર છે. 

વટાણામા ં ફૉ�ફરસ, પોટિશયમ� , મ&નિશયમૅ ે , કÅ~શયમ� , ગધકં , 

તા^ં ુઅને લોહ હોય છે. તનામાે  ંKપા�યુ  6ોટ#ન�ુ ં6માણ �બૂ 

વ� ુ છે. સાથે સાથે કાબ�હાઈ�ટM  અને િવટાિમન A  તથા C  �ુ ં

6માણ �,ુ ં છે. બી\ ંખનીજ P¥યો�ુ ં 6માણ પણ વધારM છે. 

વટાણા�ુ ંપોષણ+~ૂય બq ુજ �,ુ ંછે.      

વડવડવડવડ વડના ંબધા ં>ગો ઔષધbપે વપરાય છે. સ�Qતમાં ંૃ  વડને 

વટ, Oય�ોધ કM બqપાદુ  કહM છે. વડ શીતળ, ભારM, �ાહ#, મળને 

બાધનારં , વણન/ ે સારો કરનાર અને (રાુ  રસને કારણે કફ, િપF, 

uણ-ઘા, રતવા, દાહ તથા ગભાશય/  તથા યોિનરોગોનો નાશ 

કરM છે. વડની છાલ, પાન, વડવાઈ, ટટાM , Bધૂ  અને પાનના 

>Qરુ  ઔષધમા ંઉપયોગી છે. વડ�ુ ંBધૂ  વદનાે -પીડા મટાડનાર 

અને uણ Sઝવનારુ  છે. વડના ંકોમળ પાન કફનાશક અને છાલ 

મળને રોકનાર છે. (૧) અિતસાર-પાતળા ઝાડામા ંવડની કોમળ 

વડવાઈઓ ચોખાના ઓસામણમા ંસાર# ર#તે વાટ#-લસોટ# સાકર 

નાખી બ ે ચમચી મા]ામા ં સવારM, બપોરM અને રા]ે લવાથીે  

અિતસાર મટ# \ય છે. મળ સાથે ઝાડામા ં લોહ# પડ(ુ ં હોય-

ર4તાિતસાર હોય તો તે પણ મટ# \ય છે. (૨) +]માગનાૂ /  

ર4ત�ાવમા ં પણ આ ઉપચાર સાSંુ પ!રણામ આપે છે. (૩) 

વડના ંપાકા ંલાલ ફળ(ટટાM ) બીજ સ!હત ખાવાથી સાર# શ%4ત 
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મળે છે. (૪) હાડQંુ વ¤Hુ ંહોય, રસોળ# વધી હોય તો વડ�ુ ંBધૂ , 

કઠ(ઉપલટે) અને િસLધવ ચોપડ# ઉપર વડની છાલ +ક#ૂ  પાટો 

બાધીં  રાખવો. ૧૦થી ૧૫ !દવસમા ંવધgે ં ુહાડQંુ બસીે  જશે. ગાઠં 

હશે તો ઓગળ# જશે. (૫) વડની કોમળ ટ#શીઓ-નવા >Qરુ  

અને મKરનીૂ  દાળ Bધમાૂ  ં�બૂ લસોટ#-વાટ#ને લગાવવાથી મp 

પરના કાળા ડાઘ મટM છે. (૬) વડની ટ#શીઓ રોજ ગાયના 

Bધમાૂ  ંલસોટ# પીવાથી Ãીને ગભ�થાપન/  થાય છે. આ 6યોગ 

h<યુ  નc]મા ં કરવો !હતાવહ છે. વડની ટ#શીઓ ઉFમ 

ગભ�થાપન/  છે. વારવારં  કKવાવડુ  થતી હોય, ગભ/ Kકાઈૂ  જતો 

હોય તમણે  ેઆ ઉપચાર કરવો. (૭) સડલાM  દાતોમાં  ંવડ�ુ ંBધૂ  

+કૂવાથી સખત Bઃખાવોુ  પણ શાતં થાય છે. (૮) કમરના અને 

=ટણનાૂં  Bઃખાવાુ  ઉપર વડ�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી �બૂ રાહત થાય 

છે. (૯) વડના પાનનો રસ કાઢ# પાણીમા ં મળવીે  પીવાથી 

ઊલટ# મટM છે. ઊલટ#મા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તે પણ આ 6યોગથી 

મટM છે. (૧૦) વ� ુપડતા ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો જ ન 

હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. જbર પડM તો તમાે  ંશકલાે M  

ઈOPજવ�ુ ં,ણૂ/ નાખ|ુ.ં (૧૧) દરકM  \તનો 6મહે  વડની છાલના 

ઉકાળાથી મટM છે. (૧૨) ડાયાબીટ#સના રોગીએ વડની છાલ�ુ ં૧ 

ચમચી બાર#ક ,ણૂ/ રા]ે પાણીમા ંપલાળ# રાખ|ુ.ં સવારM તનેે 

ગાળ#ને પી જ|ુ.ં તનાથીે  પશાબમાે  ં અને લોહ#મા ં ખાડં ઓછ# 

થાય છે. (૧૩) પશાબમાે  ં વીય/ જ(ુ ં હોય, પશાબે  કયા/ પછ# 

ચીકણો પદાથ/ નીકળતો હોય તો વડની Qણીૂ  Qપળોુ ં  અને 
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વડવાઈનો અ� ભાગ Kકવીૂ  ,ણૂ/ બનાવી સવને  કરવાથી લાભ 

થાય છે. (૧૪) વડના તા\ >Qરોુ  પાણી સાથે પીસી ચટણી 

બનાવી ખાવાથી ³ બહનોનM  ેકોઠM રતવા હશે, વારવારં  ગભપાત/  

થઈ જતો હશે, શર#રની ગરમીને લઈ ગભ/ ધારણ જ ન થઈ 

શકતો હશે તે દરકM  અવ�થામા ં લાભ થશે અને ગભધારણની/  

શÔતા વધી જશે. 6Kતાૂ  પણ જો વડાQરોનીં ુ  ચટણી�ુ ં

િનયિમત સવને  કરM તો તનાે  ગભન/  ેઉFમ પોષણ મળે છે, અને 

ગભની/  |d�ૃ  સાર# ર#તે થાય છે. (૧૫) વડના ટટા�M ં ુ,ણૂ/ Ãી-

hSષુ ુ  બનેં િનયિમત સવને  કરM તો ગભધારણની/  શÔતા વધે 

છે. Ãીના ં 6જનનાગોનીં  ગરમી Bરૂ  થઈ તે ગભધારણ/  માટM 

સcમ બને છે. (૧૬) પટનીે  અને Cતરડાનીં  ગરમી Bરૂ  કરવા 

માટM વડની છાલનો ઉકાળો ઉપયોગી છે. (૧૭) શર#રમા ં

બળતરા થતી હોય તો વડના Bધૂ મા ંસાકર મળવીે  સવને  કર|ુ.ં 

તે િપF6કોપ શાતં કરશે. Cખની બળતરા, હાથપગના 

તZળયાની બળતરા, પશાબનીે  બળતરા, પટનીે  બળતરા વગરે M 

બધામા ં તે ઉપયોગી થશે. (૧૮) લોહ#બગાડમા,ં વારવારં  

ચામડ#ના રોગો થતા હોય તમાે  ં વડના નાના Qણાૂ  પાનનો 

ઉકાળો કર#ને પીવાથી લોહ# ��ુ થાય છે અને ચામડ#ના રોગો 

મટM છે. (૧૯) તમામ \તની અશ%4તમા ં વડ�ુ ં Bધૂ  આપી 

શકાય. કામ કરતા ંથાક# જવાય, �mિત«નો અભાવ હોય, શર#રમા ં

નબળાઈ વતાતી/  હોય �યારM વડ�ુ ંBધૂ  પતાસામા ંઆપ|ુ.ં (૨૦) 

¢દય નબTં પડ# ગHુ ંહોય, મગજ બરાબર કામ કર(ુ ંન હોય, 
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શર#ર નખાઈં  ગHુ ંહોય �યારM પણ વડ�ુ ંBધૂ  પતાસામા ંસવને  

કરવાથી લાભ થાય છે. (૨૧) વડના લીલા પાનને પાણીમા ં

પીસી ચટણી બનાવી ખાવામા ંઆવે તો પશાબમાે  ંપડ( ુ ંલોહ# 

અટકM છે.  (૨૨) પશાબમાે  ં ધા( ુ જતી હોય તો વડના +ળનીૂ  

છાલનો ઉકાળો બનાવી પીવો. (૨૩) ભસનાr  તા\ Bધમાૂ  ંવડ�ુ ં

થો8ુ ંBધૂ  નાખી તને  ેબી\ પા]મા ંરડ#નM ે ઉકાળ|ુ.ં આ Bધનાૂ  

સવનથીે  6મહે  રોગ મટM છે. (૨૪) દાતં Bઃખતાુ  હોય, હલતા 

હોય, પઢામાથીે ં  પSુ નીકળ(ુ ંહોય એટલે કM પાયો!રયા થયો હોય 

તો વડ�ુ ં દાતણ કર|ુ.ં વડના દાતણનો Qચોૂ  કર# દાતં અને 

પઢાે  ઉપર �બૂ ઘસ|ુ.ં લાબોં  સમય વડ�ુ ંદાતણ ચા¥યા કર|ુ.ં 

આવી %�થિતમા ંવડવાઈ�ુ ંદાતણ પણ �બૂ ચાવીને કર|ુ ંતથા 

પઢાે  પર ઘસ|ુ.ં વડના +ળનીૂ  છાલ, તનાે  ંપાન કM વડવાઈનો 

ઉકાળો બનાવીને મpમા ંભર# રાખવો. (૨૫) ઝાડામા ંલોહ# પડ(ુ ં

હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો લવોે . Qણીૂ  વડવાઈઓ કM Qણાૂ  

પાનનો ઉકાળો કર#ને પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે. (૨૬) 

હરસમા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય, નસકોર# mટતી હોય કM મpમાથીં  લોહ# 

પડ(ુ ંહોય તો વડની છાલ, Qણાૂ  ંપાન, Qણીૂ  Qપણોનોૂં  ઊકાળો 

પીવાથી લાભ થાય છે. (૨૭) વડના ટટા�M ં ુ શાક કM અથા¡ુ ં

પૌ�<ટક છે. (૨૮) પટમાે  ં Qિમૃ  હોય તો વડવાઈના Qમળાૂ  

>Qરનોુ  ઉકાળો કર#ને પીવો. (૨૯) પશાબે  ઓછો આવતો હોય, 

બળતરા સાથે આવતો હોય, અટક# અટક#ને આવતો હોય તો 

વડના Kકાૂ  ં પાદડાનોં  ઉકાળો પીવો. (૩૦) પરસવોે  ઓછો 
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આવતો હોય, વાસ મારતો આવતો હોય, પરસવાનાે  પીળા ડાઘા 

કપડા પર રહ# જતા હોય તો વડના પાકલાM  ં પીળા ં પાદડાનોં ં  

ઉકાળો કર#ને પીવો. (૩૧) તાવનો રોગી અ�વ�થ હોય, શર#ર 

કળ(ુ ં હોય, બળ(ુ ં હોય, Cખો બળતી હોય, માYુ ં Bઃખ(ુ ુ ં હોય 

�યારM વડના પાનનો ઉકાળો કર#ને પાવાથી રાહત થશે. (૩૨) 

વડની Kક#ૂ  છાલના ,ણમાૂ ં/  સમભાગ ેસાકર મળવીે  સવાર-સાજં 

Bધૂ  સાથે ૧-૧ ચમચી લવાથીે  શ%4ત અને પોષણ મળે છે. (૩૩) 

વધારM પડતી �ઘ આવતી હોય તો વડના પાનનો ઉકાળો 

પીવો. (૩૪) મp આવી ગHુ ંહોય, મpમા ંચાદાં  ંપડtા ંહોય, કાઈં 

પણ ખાતા ંમpમા ંબળતરા થતી હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો 

મpમા ં ભર# રાખવો. +ખપાકનીુ  %�થિતમા ં વડ�ુ ં કM વડવાઈ�ુ ં

દાતણ કરવાથી પણ લાભ થાય છે. (૩૫) Cખમા ં Øg ુપડìુ ં

હોય તો વડના Bધમાૂ  ંમધ કM કhરૂ =ટ#ૂં  Cજણ ³|ુ ંબનાવી 

Cખમા ંCજ|ુ.ં (૩૬) ઘા Sઝવવાુ , ઘાનો પાક રોકવા માટM ઘાને 

વડની છાલના ઉકાળાથી ધોઈ, વડની છાલ�ુ ં,ણૂ/ ઘામા ંભર# 

પાટો બાધવોં . ઘામા ં@વાત પડ# \ય, પSુ સાથે Qિમૃ  પણ થઈ 

\ય તો વડના Bધનૂ ે ઘામા ંભર# પાટો બાધવોં . !દવસમા ંબ]ણે  

વાર આ ર#તે ઘા ધોઈ વડ�ુ ંBધૂ  ભર|ુ.ં (૩૭) ચામડ#નો રોગ 

હોય, શર#રM ખજવાળં  આવતી હોય તો વડની છાલના ઉકાળાથી 

�નાન કર|ુ.ં (૩૮) હરસમા ં લોહ# પડ(ુ ં હોય તો વડના Kકાૂ  ં

પાનની રાખ માખણમા ં કાલવી મળમાગમા/  ં લપે  કરવો. (૩૯) 

ખીલના કાળા ડાઘ વડના Bધનૂ ે મKરનીૂ  દાળમા ં પીસી લપે  
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કરવાથી મટM છે. (૪૦) પગના વા!ઢયા-પગના ચીરામા ં વડ�ુ ં

Bધૂ  ભરવાથી મટM છે. (૪૧) ;ત6દરનાે  રોગીને વડની છાલના 

ઉકાળાનો 8શૂ આપવો. (૪૨) લોહ#વામા ંવડની છાલના ,ણનીૂ /  

�વ�છ કપડામા ંપોટલી બનાવી યોિનમા ં+કવીૂ . (૪૩) ગરમીના 

!દવસોમા ં માથે ઠડકં  રહM, g ૂ ન લાગે, માYુ ં તપી ન \ય તે 

માટM વડના ંમોટા ંપાન માથા પર +ક#ૂ  ટોપી, હટM , �કાફ/ કM હ~મટM ે  

+કવીૂ . Kયૂ/ ગમે તટલોે  તપતો હશે તો પણ માથે ઠડકં  રહશM ે. 

(૪૪) Cખો K@ૂ \ય, લાલ થઈ \ય, બળે, તમાે  ંખટકો થાય 

તો વડની છાલના ઉકાળાથી Cખો ધોઈ Cખમા ંવડના Bધનાૂ  ં

ટ#પા ં+કવાૂ .ં (૪૫) સિધવાનોં  સોજો હોય કM આમવાતનો સોજો 

હોય તનાે  ઉપર વડ�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી આરામ થાય છે. (૪૬) 

ગરમીથી માYુ ં Bઃખ(ુ ુ ં હોય તો કપાળ ઉપર વડ�ુ ં Bધૂ  

લગાવવાથી માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૪૭) �તન ઢ#લા અને 

પોચા પડ# ગયા હોય તો વડવાઈ પાણીમા ંપીસી �તન ઉપર 

\ડો લપે  કરવો. (૪૮) 6Kતાૂ  Ãીને �તનપાક થાય, �તનમા ં

ગાઠોં  પડM તો વડના Bધમાૂ  ં કઠ(ઉપલટે)�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  લપે  

કરવો. (૪૯) ધાવણ ઓÕ ંઆવ(ુ ં હોય તો �તન ઉપર વડના 

Bધૂ  અને વડવાઈની Qણીૂ  Qપણૂં  પીસી લપે  કરવો. (૫૦) 

કાનમાથીં  પSુ વહ(M ં ુહોય અને તે મટ(ુ ંજ ન હોય તો કાનમા ં

વડના Bધનાૂ  ં ટ#પા ં નાખવા.ં (૫૧) વaછ# કરડM, Wદર કરડM, 

મધમાખી કરડM, કોઈ @વજ(ં ુ કરડM અને સોજો આવી \ય, 

બળતરા થાય, Bઃખાવોુ  થાય �યારM દશ�થાનં  ે વડ�ુ ં Bધૂ  
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લગાવ|ુ.ં (૫૨) ઝાડા સાથે લોહ# પડ(ુ ંહોય તો વડવાઈનો અ� 

ભાગ અને તા@ Qપળોુ ં  પીસીને Bધમાૂ  ંઉકાળ# ત�ે ં ુસવને  કર|ુ.ં 

(૫૩) ઝાડામા ં વ� ુ પડ(ુ ં લોહ# પડ(ુ ં હોય તો વડની Qણીૂ  

વડવાઈને વાટ#ને પાણીમા ં પલાળ# રાખવી. બી³ !દવસે તનેે 

ઉકાળવી. તમાે  ં ચોથા ભાગ�ુ ં ઘી અને આઠમા ભાગે સાકર 

ઉમર#ે  ઘી પકવ|ુ.ં ઘી પાક# \ય �યારM મધ સાથે સવને  કર|ુ.ં 

(૫૪) �ડા ંઘારા ંપડtા ંહોય, કમM  ેકર# Sઝાતાુ  ંન હોય, તમાથીે ં  

પSુ નીકળ(ુ ં હોય તો ઘારાને સાફ કર# વડના ં Qણૂા ં પાનને 

લસોટ# �બૂ ઝીણી બનાવલીે  ચટણી ઘારામા ં ભર# પાટો 

બાધવોં . (૫૫) સગભા/ Ãીનો ગભ/ બq ુ ફરતો હોય તો વડની 

છાલનો ઉકાળો Bધૂ  સાથે પીવો. (૫૬) વાતાવરણની �d�ુ  માટM 

એટલે કM ઘરમાથીં  @વજ(ઓનોં ુ  નાશ કરવા વડની છાલનો 

હોમ કરવો. (૫૭) વ¤યાં  મ!હલાને ગભ�થાપન/  માટM વડની 

Qપળોનોૂં  ઉકાળો Bધૂ  સાથે પાવો.  અથવા Qણીૂ  Qપળોૂં  કM 

વડવાઈની તા@ Qપળોૂં  Bધમાૂ  ં લસોટ# ન�ય આપ|ુ.ં (૫૮) 

h�કળુ  ઝાડા થતા હોય તો વડના ં કોમળ પાન �બૂ લસોટ# 

અડધો કપ રસ કાઢવો. રસથી બમણી છાસમા ં સવાર-સાજં 

પીવાથી ઝાડા મટ# \ય છે. રસ તા³ તાજો જ વાપરવો.  

(૫૯) વડની વડવાઈ�ુ ં દાતણ કરવાથી હાલતા દાતં મજ^તૂ 

થાય  છે. (૬૦) વડ�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી ખરજ|ુ ંમટ# \ય છે.  
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વરણોવરણોવરણોવરણો એને વાયવરણો પણ કહM છે. વરણાના સાધારણ કદના ં

ઝાડ કpકણમા ં�બૂ થાય છે. તનાે  ંપાન બીલી ³મ િ]દલ હોય 

છે. પાનની ગધં ઉ� હોય છે અને દાડ#ં  એરડાનીં  ³મ લાબીં  

હોય છે. પાન �બૂ કડવા ંહોય છે, આથી એની ભા@મા ં8ગળ#ુ ં  

વધારM નાખવી પડM છે. એની છાલ �બૂ ગરમ છે, આથી 

Bઃખાવાનાુ  �થાન પર એનો લપે  કરવામા ંઆવે છે. (૧) શર#રના 

કોઈ પણ ભાગમા ંગાઠં થઈ હોય તો તનાે  પર વરણાની છાલનો 

લપે  કરવાથી થોડા !દવસોમા ંગાઠં ઓગળ#ને બસીે  \ય છે. (૨) 

બરોળ અને લીવરના સો\ પર વરણાની છાલનો ઉકાળો 

સવાર-સાજં પીવાથી સોજો મટ# \ય છે. એક ચમચી છાલના 

��ાનોૂ  ઉકાળો કર# પીવો. વરણો અને સરગવો Vણમાુ  ં

લગભગ સરખા છે. (૩) વરણો અને સરગવાની છાલનો ઉકાળો 

પીવાથી પશાબનાે  રોગો અને પથર# મટM છે. (૪) પશાબે  અટક# 

જતો હોય, જોર કરવાથી અટક# અટક#ને આવતો હોય તો 

વરણો, સરગવો અને ગોખSુ સમાન ભાગે લઈ ઉકાળો કર#ને 

પીવો. (૫) કાન નીચે મxપસ-ગાલપચોળ#યા-લાપોટ#યાનો 

સોજો આ¥યો હોય તો વરણાની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ અને હળદર�ુ ં

સમાન ભાગ ે િમµણ કર# લપે  કરવાથી લાપો!ટHુ ંમટM છે. (૬) 

Cતરડાનો >દરનો સોજો, એપOડ#ે સાઈટ#સ, ફર#O\યટ#સM , 

પર#કાઈટ#સે  વગરે M સવાર-સાજં વરણો અને સાટોડ#નો ઉકાળો 

પીવાથી મટM છે. (૭) વરણો ગરમ છે એટલે તે જઠરા%&ન 

6દ#�ત કરM છે અને આહાર�ુ ંપાચન કરાવે છે. �ખૂ ન લાગતી 
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હોય તનેે માટM વરણા�ુ ંસવને  આશીવાદ/  સમાન છે. (૮) વરણો 

પટમાે  ંઆહારનો સડો અને વાÄટની Bગધુ }  મટાડM છે. ³ને ઉ¤વ/ 

વાHથીુ  ઓડકાર આવતા હોય, વાHથીુ  પટે  mલી જ(ુ ંહોય તને  ે

વરણો સારો ફાયદો કરM છે. એ વાHનીુ  ગિત અધોગામી કરM છે. 

(૯) યQતનીૃ  !યાને Kધારનારુ  હોવાથી તે િપFસારક ગણાય 

છે. આથી તે િપFની પથર#-ગોલ �લડરમાે  ં�બૂ જ !હતાવહ છે. 

(૧૦) હરસ Kકાૂ  હોય તો વરણાનો ઉકાળો સવાર-સા◌ંજં  

પીવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૧) પાકલાM  Vમડાૂ  પર વરણાના 

પાનનો લપે  કરવાથી Vમ8ૂ ંુ પાક#ને mટ# \ય છે.   

વ!રયાળ#વ!રયાળ#વ!રયાળ#વ!રયાળ# વ!રયાળ# મ�રુ, સહજM  (ર#ુ , તીખી, કડવી, %�ન&ધ, 
ઠડ#ં , પચવામા ંહલક#, તીÁણ, િપF કરનાર, જઠરા%&નવધક/  અને 

ગરમ છે. આમ છતા ં િશયાળામા ં³ટલી Vણકાર#ુ  છે તટલીે  જ 

ઉનાળામા ંપણ છે. તે વાH,ુ કફ, �ળૂ, ન]રોગોે , ઝાડા, ઊલટ#, 

હરસ, દાહ, આમ6કોપ, બરોળના રોગ, Qિમૃ , અ%&નમાiં, ખાસીં , 

યોિન�ળૂ, cય તથા ર4તિવકાર Bરૂ  કરM છે. એમા ં ૩% ³ટgુ ં

Kગિધતુ ં  ઉëયનશીલ તલે  છે. આ તલે  પાચક, વાHનેુ Bરૂ  

કરનાર અને +]નૂ  ે �વાભાિવક રગં  આપનાર છે. પશાબનીે  

બળતરા, એિસ!ડટ#ની બળતરા, Cખોની બળતરા તથા હથળ#ે  

અને પગના તZળયાની બળતરા Bરૂ  કરવા વ!રયાળ#�ુ ંસાકરમા ં

બનાવgે ં ુ શરબત અપાય છે. અ@ણથી/  થતા ં ઝાડા ઊલટ#મા ં

વ!રયાળ#�ુ ંશરબત સારો ફાયદો કરM છે. વ!રયાળ# આમ એટલે 
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આહારના કાચા રસને પચાવવા�ુ ં તથા અ%&નને 6દ#�ત 

કરવા�ુ ંકામ કરM છે. �ખૂ લાગતી ન હોય, પાચન બરાબર થ(ુ ં

ન હોય અને Kઠંૂ, આBુ, મર# પીપર ³વા ંP¥યો સહન ન થતા ં

હોય, એટલે કM િપF6Qિતૃ  હોય તમને  ે માટM વ!રયાળ# �બૂ 

!હતાવહ છે. અ%&નમાiં, અપચો અને અxલિપFથી પીડાતા 

દદÐએ એક ચમચી વ!રયાળ# અડધી ચમચી સાકર સાથે 

!દવસમા ં ]ણ વખત �બૂ ચાવીને ખાવી. જો અxલિપFમા ં

ખાટ#, કડવી ઊલટ#ઓ થતી હોય તો નાZળયરનાે  પાણીમા ં

વ!રયાળ# અને સાકર નાખી બનાવલે  શરબત પી|ુ.ં �બૂ 

ચાવીને ખાવાથી અને થોડો થોડો રસ પટમાે  ંઉતારતા રહવાથીM  

વ!રયાળ# પટનોે  આફરો અને ઉદર�ળૂ શાતં કરM છે. અડધી 

ચમચી વ!રયાળ#�ુ ં ,ણૂ/ નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  પણ 

પટનોે  ગસૅ -આફરો Bરૂ  થાય છે.  

વાવડaગવાવડaગવાવડaગવાવડaગ  વાવડaગ તીખા,ં તીÁણ, ગરમ, bc, અ%&નને 

6દ#�ત કરનાર અને હલકા ં છે. અ◌ાથી તે �ળૂ, અ◌ાફરો, 

પટનાે  િવZભ�ન્ રોગો, કફ, Qિમૃ , વાH ુતથા કબ�જયાત મટાડM 

છે. વાવડaગ વાHનેુ નીચનીે  તરફ સરકાવે છે. એ +]�ૂ ં ુ6માણ 

વધારનાર, ઉFમ Qિમનાશકૃ , બળ6દ, વાHનાશકુ , મગજ અને 

નાડ#ઓને બળ આપનાર, લોહ#ની �d�ુ  કરનાર અને રસાયન 

છે. એનાથી �ખૂ સાર# લાગ ેછે, આહાર પચે છે, મળ સાફ ઉતરM 

છે, વજન વધે છે, ચામડ#નો રગં  Kધરુ M છે. ગોળ અને ચપટા 
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Qિમનાૃ  નાશ માટM િવરચનથીM  મળ�d�ુ  કર#, hÀતુ  વયનાને ૧૦ 

�ામ અને બાળકોને ૩-૪ �ામ વાવડaગ�ુ ં ,ણૂ/ પાણી સાથે 

સવાર-સાજં દસકે  !દવસ Kધીુ  આપ|ુ.ં ઉપર ફર#થી હરડનોM  રચM  

આપવો. Qિમનાશકૃ  P¥યોમા ં વાવડaગ µ<ઠે  છે. િવડગા!ર<ટિવડગા!ર<ટિવડગા!ર<ટિવડગા!ર<ટંં ંં  
વાવડaગ અને બી@ ઔષિધઓના િમµણથી બનાવવામા ં

આવ(ુ ંઆ Pવ ઔષધ ચારથી છ ચમચી સવાર-સાજં લવામાે  ં

આવે તો પટનાે  Qિમઓૃ , પથર#, ભગદરં , +]Q� ૂ ૃ , પટનોે  ગસૅ , 

સો\, અિતસાર અને ગડમાળં  ³વા રોગો મટM છે.  

વાસકhરવાસકhરવાસકhરવાસકhરંંંં ુુ ુુ      વાસકhરં ુ  વજન વધારનાર, મૈYનશ%4તુ  

વધારનાર, બળ આપનાર, �વા!દ<ટ-મ�રુ અને શીતળ છે. 

તરસ, ઉધરસ, �વર, cય, ;ાસ-દમ, િપF, Sિધરનાુ  રોગો, 

કમળો, કોઢ, uણ, પા8ું તથા વાHનાુ  રોગો મટાડM છે. તે (રાુ  

રસવાTં છે. આHવદનાુ ¾  િસતોપલા!દ ,ણનાૂ /  ઔષધોમા ંએક આ 

વાસકhરં ુ  પણ છે. 

િવટાિમનિવટાિમનિવટાિમનિવટાિમન િવટાિમનિવટાિમનિવટાિમનિવટાિમન AAAA     ગાજરમાથીં  h�કળુ  મળે છે. એનાથી 

B�<ટ�ૃ ુ ં તજે  જળવાઈ રહM છે, અને પયાવરણીય/  ભળસળથીે ે  

રcણ મળે છે. િવટાિમન C  આમળા,ં લa^ ુઅને ટામટામાે  ંસાSંુ 

હોય છે. કોલી�લાવરમા ં પણ િવટાિમન C  છે. વળ# એમા ં

પોટ�યમM , ફોલિસને  અને ફાઈબર પણ સારા 6માણમા ં છે. જો 

િવટાિમન A  અને C  સાથે લવાે  ંહોય તો તે Éોકલીમાથીં  મળે છે. 

તે કOસરM  અટકાવે છે અને શર#ર�ુ ંતાપમાન \ળવે છે. Éોકલી 
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પોટ�યમM , ફોલસીને , અને ફાઈબર પણ સારા 6માણમા ંધરાવે 

છે. િવટાિમન K  લીલા,ં લાલ કM પીળા ં ક�સીકમM (ઝાલર 

મરચા)ંમાથીં  મળે છે. ર4ત�ાવ બધં કરવા લોહ#ના ગઠાવાં  માટM 

એ જbર# છે તથા હાડકાની રચનામા ંમદદbપ થાય છે.  

િવટામીનિવટામીનિવટામીનિવટામીન Ô Ô Ô ÔસીસીસીસીÕÕÕÕ  hરતાૂ  6માણમા ં િવટામીન ÔસીÕ ન લવાથીે  

શર#રમા ં કૉલ�ટરોલે  વધી \ય છે. િવટામીન ÔસીÕથી કOસર�  

થવાની શÔતા ઘટM છે, કમકM M િવટામીન ÔસીÕ આપણને રોગ 

સામે લડવાની તાકાત આપે છે. િવટામીન ÔસીÕ શરદ#મા ંઘણો 

ફાયદો કરM છે. �íપાનથીુ  િવટામીન ÔસીÕ ન<ટ થાય છે. વધારM 

પડતી દવા લનારને  ે વ� ુ િવટામીન ÔસીÕની જbર પડM છે. 

ગભિનરોધક/  ગોળ# લનારે  Ãીના શર#રમાથીં  િવટામીન ÔસીÕ 

ઓÕ ંથઈ \ય છે. માનિસક તણાવની %�થિતમા ંવ� ુિવટામીન 

ÔસીÕની જbર રહM છે. રોજના શાકભા@માથીં  આપણને િવટામીન 

ÔસીÕ મળ# રહM છે, પર(ં  ુ એ નાશ ન પામે એ માટM કટલીકM  

બાબતો ¤યાનમા ંરાખવી જોઈએ. (૧) લીલી શાકભા@ ચ�hથીુ  

કાપવા કરતા ંહાથે તોડ#ને સમારવી. (૨) જમવા�ુ ંબનાવી વ� ુ

સમય રાખી ન +ક|ૂ ં.ુ (૩) જમવા�ુ ં વારવારં  ગરમ ન કર|ુ.ં 

(૪) શાકભા@ બની શકM તો છાલ સાથે જ રાધોં , કારણ કM 

છાલમા ંિવશષે  6માણમા ંિવટામીન ÔસીÕ હોય છે. બટાટા છો~યા 

િવના અને ગાજર પણ ઘસીને સાફ કર#ને વાપરવી જોઈએ. 

(૫) બાફવાના ંશાકભા@ પણ પાણીમા ંબq ુવાર ઉકાળવા ંન!હ. 

(૬) !jજમા ં શાકભા@ હમશાં ે  ં �લા�ટ#કની થલીમાે  ં જ રાખો, 
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�~લાુ  ંન!હ. િવટામીન ÔસીÕ ની જb!રયાત દરરોજ ૧૦૦ િમ.�ા. 

³ટલી છે. (૧) ]ણ કાચા ં ટામટામાથીે ં  ૩૦ થી ૫૦ િમ.�ા. 

િવટામીન ÔસીÕ મળે છે. (૨) ૨૫૦ �ામ કોબીજમા ંલગભગ ૫૦ 

િમ.�ા. િવટામીન ÔસીÕ હોય છે. (૩) પાચં મ¤યમ કદના 

બટાટામા ં૫૦ િમ.�ા. િવટામીન ÔસીÕ હોય છે. (૪) એક &લાસ 

સતરાનાં  રસમા ં૫૦ િમ.�ા. િવટામીન ÔસીÕ હોય છે. 

િવટામીનિવટામીનિવટામીનિવટામીન    બીબીબીબી૨૨૨૨  નાયાસીન એટલે  િવટામીન બી૨ શકલીે M  શaગ, 

વટાણા, બટાટા, ચોખા, Éાઉન Éડે, બદામ વગરમાથીે M ં  મળે છે. 

એનાથી સાર# �ઘ આવે છે, ડાયાબીટ#સમા ં લોહ#મા ં સાકર�ુ ં

6માણ ઘટM છે, ર4તવા!હનીમા ંલોહ#ના ગãા થતા નથી, કાનમા ં

અવાજ થવા�ુ ંબધં થાય છે, ચ�ર આવતા ંનથી અને માિસક 

વખતે Ãીઓ�ુ ંમાYુ ંBુ:ખ( ુ ંબધં થાય છે. 

િવટામીનિવટામીનિવટામીનિવટામીન    બીબીબીબી૧૨૧૨૧૨૧૨ િવટામીન બી૧૨ માસં, મ�છ#, ²ડા,ં Bધૂ  અને 

Bધનીૂ  બનાવટોમાથીં  મળે છે. ખોરાકમાનાં  િવટામીન બી૧૨ને 

લોહ#મા ં લાવવા લોહ#માનોં  ઈ�O�%Oસક ફ4ટરM  મહ��વનો ભાગ 

ભજવે છે. Cતરડાની બીમાર#ને લીધે પણ િવટામીન બી૧૨ની 

ઉણપ સ\ય/  છે. અશ%4ત લાગવી, સામાOય પીળ#યો થવો, 

વત¡ક/ ૂં  અને �વભાવમા ં ફરફારM  થવો, હતાશા, હથળ#ે  અને 

પગના તZળયાની નસો Kકાઈૂ  જવાથી બળતરા થવી, ખાલી 

ચડવી વગરેM બી૧૨ની ઉણપના ં લcણો છે. એના ઈલાજ માટM 

િવટામીન બી૧૨ના ંઈO³4શન લવાે  ંઅને Bધૂ  પી|ુ.ં    
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વગણવગણવગણવગણrrrr  વ◌ેગણં  પXય શાક છે તથીે  રોજ ખાવામા ંવાધોં  નથી. 

એ મ�રુ, ગરમ, તીÁણ અને િવપાકમા ંક`ુ હોવાથી િપF કરM છે. 

તે કફવાત�ુ ંશમન કરM છે તથા અ%&નને 6દ#�ત કરM છે. ¢દયને 

!હતકાર#, �ખૂ લગાડનાર, �ુ ધા(નેુ વધારનાર, તાવ, 

ઉધરસ, અSZચુ  મટાડનાર અને પચવામા ંહલકા ંછે. સફદM  વગણr  

કાળા ં વગણr  કરતા ં Vણમાુ  ં ઉતરતા ં છે. જો કM સફદM  વગણr  

હરસમા ંVણુ કરM છે. ગરમ હોવાથી મા] િશયાળામા ંજ ખાવા 

લાયક છે. Qમળાુ  ં રaગણા ં ઉFમ, િનદ�ષ અને સવ/ દોષોને 

હરનારા ં છે. જો કM “, वतृांकं बहु बीजाना ं/वषम ् ”.  વધારM પડતા ં

બીજવાળા ંવગણr  િવષ સમાન છે. િશયાળામા ંવગણr  પXય હોવા 

છતા ં િપF6કોપ, અxલિપF તથા હરસના દદÐને અને સગભા/ 

Ãીને માફક આવતા ં નથી. વrગણ ઝીણો તાવ, કમળો, વાH,ુ 

કફના રોગો અને પથર# મટાડM છે. (૧) રાધલાં ે  વગણનાr  `કડાુ  

પર વાલના દાણા ³ટલો નવસાર ભભરાવવો. નવસાર ઓગળ# 

\ય �યારM બ�ુ ંચાવીને ખાઈ જ|ુ.ં એનાથી કમળો જલદ# મટ# 

\ય છે.  (૨) માિસક ઓÕ,ં અિનયિમત કM નાની WમરM જ(ુ ંરæુ ં

હોય તો એકાતરં M !દવસે બાજર#નો રોટલો, રaગણ�ુ ંશાક અને 

ગોળ ખાવા.ં (૩) બરોળ વધી ગઈ હોય તો સવાર-સાજં એક 

QમTુ ં વગણr  ચાવીને ખાઈ ઉપર ૧/૪ ચમચી શરપખાનાં  +ળ�ૂ ં ુ

,ણૂ/ લ|ે ં.ુ  
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શતાવર#શતાવર#શતાવર#શતાવર# શતાવર# એક ઉFમ ઔષધ છે. એ બ ે\તની થાય 

છે. (૧) મહા શતાવર# (૨) નાની શતાવર#. મહા શતાવર# 

ભીલાડથી +બઈું  Kધીનાુ  દ!રયા!કનારM વ� ુથાય છે. તનાે  ં+ળૂ 

>Vઠાુ  ³ટલા ં\ડા,ં રસદાર અને આઠથી દસ mટ લાબાં  ંથાય 

છે. દવામા ં \ડા ં અને રસદાર +Zળયાૂ  ં જ વાપરવા ં જોઈએ. 

બ\રમા ં³ વચાયે  છે તે નાની શતાવર#ના ંજ +Zળયાૂ  ંહોય છે. 

નાની શતાવર# સવ]/  થાય છે. રતાળM  જમીનમા ં�બૂ થાય છે. 

નાની શતાવર#ના ં +ળૂ આઠથી બાર ²ચ લાબાં  ં અને પાતળા ં

હોય છે. દવામા ં ,ણૂ/ કર|ુ ં હોય તો નાની શતાવર#ના ં +ળ�ૂ ં ુ

કર|ુ ંઅને રસ કાઢવો હોય તો મોટ# શતાવર#ના +ળનોૂ  કાઢવો. 

જો મોટ# શતાવર# મળે તો ત�ે ં ુ ,ણૂ/ વાપર|ુ ં વ� ુ સાSંુ. 

શતાવર# મ�રુ અને કડવી છે. તે બળ વધારનાર, ધાવણ 

વધારનાર, �વધકુ / , રસાયન, મૈYનશ%4તુ  વધારનાર-

વા@કરણ છે. આ ઉપરાતં ર4તિવકાર, વાH,ુ અને િપFને 

હરનાર, ર4ત+]તાૂ , +]Q� ૂ ૃ , +]ક<ટૂ  મટાડનાર છે. ÎયારM 

મહાશતાવર# ¢દય માટM !હતકાર#, ^d�વધકુ / , જઠરા%&ન 6દ#�ત 

કરનાર, પૌ�<ટક, �હણી અને હરસને મટાડનાર છે.  (૧) Bઝતાૂ  

હરસમા ંરોજ શતાવર# અને સાકર નાખી ઉકાળ#ને ઠ8ં ુ કરgM ં ુBધૂ  

પી|ુ.ં (૨) જો +]માગૂ ¾ લોહ# પડ(ુ ંહોય તો ૧ ચમચી શતાવર#, 

૧ ચમચી ગોખSંુ અને ૧ ચમચી સાકરને ૧ &લાસ પાણીમા ં

નાખી, ઉકાળો બનાવી રોજ સવારM અને સા³ં પીવાથી મટM છે, 

કમM  કM +]ાશયનીૂ  �d�ુ  કરવામા ં શતાવર# અને ગોખSંુ બ½ે 
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ઉFમ છે. (૩) !કડનીના સો\મા ં પણ શતાવર# અને ગોખSંુ 

લવાે .ં (૪) મહા શતાવર#નો તાજો રસ બે ચમચી સવાર-સાજં 

પીવાથી અથવા મહા શતાવર#�ુ ંતા:ુ ં,ણૂ/ સાકરવાળા Bધમાૂ  ં

પીવાથી ધાવણ સાવ ઓÕ ંઆવ(ુ ંહોય તો તમાે  ંલાભ થાય છે. 

શતાવર#નો તાજો Bધપાકૂ  બનાવીને પણ લઈ શકાય. (૫) 

ર4તાિતસારમા ંમળમાગ¾ પડતા લોહ#મા ં૧ &લાસ બકર#ના તા\ 

Bધમાૂ  ં ૧ ચમચી શતાવર#�ુ ં ,ણૂ/, ૧ ચમચી સાકર અને ૧ 

ચમચી ઘી નાખી ઉકાળ# ઠ8ં ુ પાડ# સવાર-સાજં પીવાથી 

ર4ત�ાવ બધં થાય છે. (૬) ફફસાનીM  નાની મોટ# તકલીફોમા ં

શતાવર#�ુ ં,ણૂ/ અને સાકર Bધમાૂ  ંઉકાળ# લાબોં  સમય લવાથીે  

સારો ફાયદો થાય છે. (૭) રતાધળાપણામાં  ંશતાવર#ના ંQમળાુ  ં

પાન ગાયના ઘીમા ં વઘાર#ને ખાવાથી રતાધળાપ¡ં ં ુ Bરૂ  થાય 

છે. (૮) મોઢામા,ં હોજર#મા,ં હોજર#ના છડે M, Cતરડામા ંજો ચાદાં  ં

પડtા ંહોય તો શતાવર#=તૃ અ�યતં !હતાવહ છે. મળ# શકM તો 

લીલી શતાવર#નો તાજો રસ કાઢ# બ ે ચમચી સવારM, બપોરM 

અને રા]ે પીવો. જો લીલી શતાવર# ન મળે તો ÎયારM મળે 

�યારM શતાવર# =તૃ પકાવી લ|ે ં.ુ ૫૦૦ �ામ ગાય�ુ ં ઘી, ૨ 

!કલો�ામ શતાવર#નો રસ અને શતાવર#ના +Zળયા�ૂ ં ુ ૨૦૦ 

�ામ ,ણૂ/ િમµ કર# ઉકાળ|ુ.ં પાણીનો ભાગ ઊડ# \ય �યારM 

ઉતાર#ને ગાળ# લ|ે ં.ુ એક ચમચી આ શતાવર# =તૃ !દવસમા ં

]ણ વખત લવાથીે  @ણ/ �વર, મીરગી-વાH,ુ Cત!રક ચાદાં ,ં 

ગાઉટ, ફફસાનાM  રોગો વગરે M મટM છે. (૯) શતાવર# રસાયન છે, 
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આથી એના સવનથીે  આH<યુ  વધે છે, �વાXય સાSંુ રહM છે, 

વજન વધે, શર#ર ¢<ટh<ટૃ  થાય છે. એક &લાસ Bધમાૂ  ં એક 

ચમચી શતાવર# અને એક ચમચી સાકર નાખી ઉકાળ|ુ.ં ઠ8ું 

પડM �યારM ધીમે ધીમે પી જ|ુ.ં એનાથી શર#રમા ં સાર# શ%4ત 

આવે છે. Ãીઓનો 6દર રોગ મટM છે. શતાવર#માથીં  બનાવલાે  

તલને  ે નારાયણ તલે  કહM છે. બધી ફામસી/  બનાવે છે. વાથી 

જકડાયલાે  �થાન પર ત�ે ં ુ માZલશ કર|ુ.ં આ તલનીે  લ= ુ

એિનમા લવાથીે  વાHનાુ  રોગો, કટ#�ળૂ, સાધાનોં  Bઃખાવોુ , સાધાં  

જકડાઈ જવા વગરેM મટM છે. શતાવર# ચાદાં  ં માટ�M ં ુ અકસીર 

ઔષધ છે. ૨૦૦ �ામ Bધમાૂ  ંએટgુ ંજ પાણી નાખી ૧૦ �ામ 

શતાવર#�ુ ં,ણૂ/ અને ૫ �ામ ³ઠ#મધ�ુ ં,ણૂ/ બે ચમચી ખડ# 

સાકર નાખી ધીમા તાપે પાણી બળ# \ય �યા ંKધીુ  ગરમ કર# 

ઠ8ું પાડ# પીવાથી મpના,ં ગળાના,ં હોજર#ના,ં યોિનમા,ં 

Cતરડામાં ,ં ગભાશયમા/  ંપડલાM  ંચાદાં  ંમટM છે. આહારમા ંBધ�ૂ ુ ં

6માણ વધાર|ુ.ં ગોળ, લસણ, 8ગળ#ુ ં , કાળા ં મર#, અથાણા,ં 

પાપડ, મરચા,ં બાજર#, રaગણા,ં +ળાૂ , મોગર#, રાઈ, !હLગ વગરેM 

છોડ# દવાM .ં મોળા ં શાકભા@, રોટલી ³વો સાદો આહાર લવોે . 

એનાથી કKવાવડુ  થતી હોય કM hરાૂ  માસે જOમgે ં ુબાળક @વી 

શક(ુ ં ન હોય તમાે  ં પણ ફરM  પડM છે. તે જ 6માણ ે³ hSષનુ ુ ે 

ગરમી હોય અને તનેે લીધે �ુ cીણ થઈ \ય, પાતTં પડ# 

\ય, કામશ%4ત ઘટ# \ય, ઉ�સાહનો અભાવ હોય �જ(નીુ ું  
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ગિત ઘટ# જતી હોય તો શતાવર#, આમળા,ં સાકર, ઘી અને 

અ;ગધા�ં ં ુએક એક ચમચી ,ણૂ/ સવાર-સાજં લ|ે ં.ુ  

શરપખોશરપખોશરપખોશરપખોંંંં  શરપખોં  Vજરાતમાુ  ં અને ભારતમા ં બધે થાય છે. 

ચોમાસામા ં અષાઢ મ!હનામા ં સવ]/  ઊગી નીકળતો શરપખોં  

બરોળ�ુ ંઅકસીર ઔષધ છે. આ છોડ ]ણ-ચાર mટ �ચા થાય 

છે. િશયાળામા ં તલવાર આકારની વાક#ં  દોઢ-બે ²ચની િશLગો 

આવે છે. ખડકાળ, પહાડ# જમીન તને ે વ� ુઅ�Qળુ ૂ  આવે છે. 

સફદM  અને લાલ mલવાળા એમ બે 6કારના શરપખાં  થાય છે. 

સફદM  mલવાળા છોડ �બૂ જ ઓછા જોવા મળે છે. શરપખાનાં  ં

દાતણ કરવામા ંઆવે છે. તનાે  સાવરણા પણ બને છે. શરપખોં  

તીખો, કડવો, (રોુ , ગરમ તથા લ= ુછે. તે Qિમૃ , દમ, કફ અને 

�લીહા, બરોળના રોગો, આફરો, ગોળો, uણ, િવષ, ઉધરસ, 

લોહ#િવકાર, દમ અને તાવ મટાડM છે. શરપખાનોં  આખો છોડ 

+ળૂ સાથે ઊખડ#ે , ધોઈ, Kકવીૂ , ખાડ#નં  ેબાર#ક ,ણૂ/ કર|ુ.ં (૧) 

મલ!રયાૅ ે  કM બી\ કોઈ પણ કારણથી બરોળ વધી \ય કM 

બરોળની કોઈ તકલીફ થાય તો શરપખાનાં  પચાગ�ં ં ં ુ અડધી 

ચમચી ,ણૂ/ બે ચમચી મધ સાથે સવાર-સાજં થોડા !દવસો 

લવાથીે  બરોળના રોગો મટ# \ય છે. શરપખાનં  ે +ળૂ સ!હત 

ઉખડ#ે , Kકવીૂ , બાર#ક વÃગાળ ,ણૂ/ કર|ુ.ં (૨) શરપખાનાં  

+ળનોૂ  ઉકાળો મર# નાખી પીવાથી 6મહમાે  ંફાયદો થાય છે. (૩) 

શરપખાનાં  +ળનૂ  ે ચોખાના ધોવાણમા ં વાટ#ને લપે  કરવાથી 

કઠમાળં  મટM છે.  (૪) શરપખાનાં  પચાગ�ં ં ં ુ અડધીથી એક 
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ચમચી ,ણૂ/ કફમા ં મધ સાથે, િપFમા ં ઘી સાથે અને વાHમાુ  ં

છાસ સાથે લ|ે ં.ુ    

શખાવલીશખાવલીશખાવલીશખાવલીંંંં  શખાવલીં  Vજરાતમાુ  ં બધે થાય છે. સ+Pુ 

!કનારાની જમીન તને ે વ� ુ અ�Qળુ ૂ  આવે છે. તનાે  ં પાદડાં  ં

સોના+ખીુ  ³વા ંઅને mલો ;તે Vલાબીુ  અને શખનાં  આકારના ં

હોવાથી એને શખાવલીં  કહM છે. શખાવલીં  બારM માસ લીલી મળ# 

રહM છે. એની ભા@ બનાવીને પણ ખાઈ શકાય. એ ઉFમ ^d�ુ  

વધારનાર હોઈ માનિસક રોગો, ગાડપણં , હતાશા-!ડ6શને , 

એપીલ�સીે , વાઈ, ઉOમાદ વગરમાે M  ં !હતાવહ છે. (૧) બથીે  ]ણ 

ચમચી શખાવલીનોં  તાજો રસ સવાર-સાજં પીવાથી ગાડપણં  

મટM છે. શખાવલીનાં  આખા છોડને +ળૂ સ!હત ઉખડ#ે  સાર# ર#તે 

ધોઈ પXથર પર લસોટ# રસ કાઢવો. (૨) શખાવલી�ં ં ુ ,ણૂ/ 

અડધી ચમચી, પાચં નગં બદામ, ÉાÊી ,ણૂ/ પા ચમચી, 

Vલાબનાુ  mલની પાખડ#ં  નગં ૧૦, ખસખસ પા ચમચી, 

વ!રયાળ# અડધી ચમચી, મર# નગં ૧૦ અને એલચી નગં ૧૦ને 

Bધમાૂ  ં લસોટ# ચાટણ ³|ુ ં બનાવી એક &લાસ Bધમાૂ  ં સાકર 

મળવીે  શરબત બનાવી રોજ રા]ે પીવાથી થોડા !દવસોમા ં

યાદશ%4ત વધે છે, �ઘ સાર# આવે છે, એપીલ�સીે , ઉOમાદ 

અને ગાડપણમાં  ં ફાયદો થાય છે. (૩) શખાવલી�ં ં ુ +ળૂ સાથે 

શરબત બના¥Hુ ં હોય તો દ�ત સાફ ઉતરM છે. રોજ શરબત ન 

બનાવ|ુ ં હોય તો શખાવલીં  =તૃ એક ચમચી રોજ રા]ે ચાટ# 

જ|ુ.ં  
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શાકશાકશાકશાક લગભગ બધા ં જ શાક ભારM, વાH ુ અને કબ�જયાત 

કરનારા◌ંં  હોય છે. આ BVણોુ ુ/  Bરૂ  કરવા તનેે તલમાે  ં@b અને 

હaગ નાખી વઘાર#ને જ ખાવા ં જોઈએ. શાક ચડ# ર¿ા પછ# 

તમાે  ંમીRંુ, ખટાશ અને !હLગ�ુ ંપાણી નાખ|ુ ંજોઈએ.   

િશ!રષિશ!રષિશ!રષિશ!રષ એના ંપાન Qવા!ડયાુ  ³વા ંઅને mલ એક કલગી 

³|ુ ંઅનકે  hકસરો�ું M ુ ંબનgે ુ ંઅ�યતં +Bુૃ હોય છે. એ એટgુ ં

કોમળ હોય છે કM અડવાથી ખર# \ય છે. mલ સફદM , પીળા,ં 

લાલ એમ િવZભ½ રગનાં  ંઅ�યતં Kગિધતુ ં  હોય છે. કોઈ 

પણ \તના ઝરમાે  ં િશ!રષની અને સાદડની છાલ�ુ ંએક 

એક ચમચી ,ણૂ/ ઠડાં  પાણી સાથે લ|ે ુ.ં   

શીમળોશીમળોશીમળોશીમળો શીમળાને તીÁણ લોખડં ³વા કાટાં  હોય છે, લાલચોળ 
mલ હોય છે, અને ઘરાે  ં લીલા ં પાન હોય છે. એની છાલમાનાં  

ચીકણા રસમાથીં  લાલ Vદરું  થાય છે ³ને મોયરસ કહM છે. 

શીમળાના mલ�ુ ં શાક િસLધવ અને ઘીમા ં વઘાર#ને ખાવાથી 

ક<ટસા¤ય 6દર, ર4તિપF 6દર અને કફનો નાશ થાય છે. (૧) 

શીમળાના ં Kકવલાૂ ે  ં +ળનૂ  ે શ+રે ૂ  +સળ#ૂ  કહM છે. આ +સળ#�ૂ ં ુ

અડધી ચમચી ,ણૂ/, એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી ગાય�ુ ં

ઘી એક &લાસ Bધમાૂ  ં નાખી ગરમ કર# દરરોજ રા]ે પીવાથી 

શીª �ખલનની તકલીફ મટM છે. (૨) એક ચમચી શીમળાની 
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છાલ છાસમા ંલસોટ# તા³તા@ સવાર-સાજં પીવાથી અિતસાર, 

સ�હણીં  અને :નોૂ  મરડો મટM છે. (૩) શીમળાની છાલ�ુ ં,ણૂ/ 

અડધી ચમચી, એક ચમચી મધ અને એક ચમચી સાકર રોજ 

રા]ે લવાથીે  શર#ર બળવાન બને છે.  

શ(રશ(રશ(રશ(રેેેે ુુ ુુ  એન સ�Qતમા �દ અન (દ કહ છે ં ં ૂ ે ૂ M ેૃ . શ(ર સારક ે ુ

હોવાથી શર#રના તમામ મળોન સાફ કર છે M ે. એ વાH અન ુ ે

િપFન હરાન કર# ભગાડ# +ક છે M ૂ M ે. શ(રના ફળ ખટમ�રા હોય ે ં ંુ ુ

છે. શીત હોવાથી બળતરા-દાહન રોક છે M ે . ત વા@કર હોવાથી ે

મૈYનશ%4ત વધાર છ તથા બળ6દ છુ M ે ે. પાકા શ(ર� શરબત ં ે ંુ ુ

તાવમા,ં ગરમીના !દવસોમા અન ગરમીના િવકારોમા �બ જ ં ે ં ૂ

ઉપયોગી છે. ZચFÈમ, �વચારોગો અન લોહ#ના બગાડમા પણ ે ં

ઉપયોગી છે. શ(રમા કÅ~શયમે ં Mુ , ફો�ફરસ, લોહ, કરોટ#ન M

િથયામીન, િનકોટિનકM , !રબો�લેિવન ³વા ત��વો સાર# મા]ામા ં ં

રહલા છM ં ે .  

શરડ#શરડ#શરડ#શરડ#ેે ેે  શરડ# ,સીન કાયમ ખાવાથી Qશકાયતા અન માસcય ે ૂ ે ે ંૃ

Bર થાય છૂ ે.  

સફરજનસફરજનસફરજનસફરજન એ રસાયન ઔષધ છે. શર#રની >દરના ં

િવ\તીય P¥યોનો નાશ કરવાનો ખાસ Vણ એમા છુ ં ે . રોજ�ુ ં

એક સફરજન ખાવાથી તBર�તીં ુ  સાર# રહM છે. એમા ંરહgM ં ુતીu 
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એOટ#ઑ%4સડટં શર#રના કોષોને નાશ પામતા અટકાવવામા ં

મદદbપ થાય છે. લાલ છાલવાળા સફરજનમા ંલીલી છાલવાળા 

કરતા ંએOટ#ઑ%4સડOટ વધારM હોય છે. સફરજન ¢દય, મગજ, 

લીવર અને હોજર#ને બળ આપે છે, �ખૂ લગાડM છે, લોહ# વધારM 

છે અને શર#રની કાિતં  વધારM છે. સફરજનને બાફ#ન ક Kપ ે M ૂ

બનાવીન પણ ખાઈ શકાયે . એ મરડો, સ�હણીં , અિતસાર, 

Cતરડાના ચાદાં ં -ંઅ~સરટ#વ કોલાયટ#સમા સારો ફાયદો કર M ં M

છે.  

સરગવોસરગવોસરગવોસરગવો સરગવો અનકે  રોગો�ુ ંઉFમ ઔષધ છે. સરગવાની 

છાલ, +ળૂ, Vદરું , પાન અને બીજ પણ ઔષધીય Vણુ ધરાવે 

છે. સરગવાના +Àયુ  બે 6કાર છે, સફદM  mલવાળો અને લાલ 

mલવાળો. સફદM  mલવાળો બધે જ મળે છે. લીલો સરગવો ન 

મળે તો Kકવણીૂ  પણ વાપર# શકાય છે. સરગવાના ફાલ 

વરસમા ંબ ેવખત આવે છે.  

સાકરસાકરસાકરસાકર સાકર શીતળ, %�ન&ધ, VSુુ, કામશ%4ત વધારનાર તથા 
(ષાૃ  અને ર4તિપF મટાડનાર છે. તમે જ એ પૌ�<ટક, �નહને , 

+]નૂ  ેઉ�પ½ કરનાર, ઉFજકે , ઉધરસનો નાશ કરનાર, થાક Bરૂ  

કરનાર, કળતર મટાડનાર, તરત જ બળ આપનાર, સડાનો 

નાશ કરનાર, uણ-ઘાને Sઝવનારુ  તથા કઠં -ગળા માટM !હતકર 

છે. સાકર ¢દયને h�<ટુ  આપનાર હોઈ ડાયાZબટ#સ ન હોય તો 
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એનો ઉપયોગ થઈ શકM. એ◌ેક ચમચી સાકર અને અડધી 

ચમચી હળદર એક &લાસ પાણીમા ંશરબત બનાવી સવાર-સાજં 

પીવાથી ગળાનો સોજો, ગળાના ં ચાદાં ,ં અવાજ બસીે  જવો, 

ઉધરસ, કાકડા વગરેM મટM છે.  

સાટોડ#સાટોડ#સાટોડ#સાટોડ#   સાટોડ#ના વલાે  ચોમાસામા ં થાય છે. તે જમીન 

ઉપર પથરાયલાે  હોય સાર�વતા!ર<ટસાર�વતા!ર<ટસાર�વતા!ર<ટસાર�વતા!ર<ટ આ Pવ ઔષધ 

બ\રમા ં તૈયાર મળે છે. એના સેવનથી આH,ુ �+િતૃ , વીય/, 

બળ, મધાે  અને કાિતં  વધે છે. એ ¢દયને !હતકાર#, 

જઠરા%&નવધક/ , રસાયન અને બાળકો તથા |�ોનૃ  ે �બૂ જ 

!હતકાર# છે. ઉOમાદ, અપ�માર, અવસાદ, મનોરોગ, !ડ6શનમાે  ં

લાભકાર# છે. સાર�વતા!ર<ટ +]ૂ અને ��ુ ુ ં વહન કરતા 

માગ�ના રોગોમા ં પણ એટgુ ં જ લાભ6દ ઔષધ છે. સવાર-

સાજં ]ણથી ચાર ચમચી જxયા પહલાM  ંપીવાથી ઉપરો4ત રોગો 

મટM છે. રોગ 6માણનીે  પરહ@M  પણ રાખવી.   

સા!રવાસા!રવાસા!રવાસા!રવા સા!રવાને કhરિમ�ર#ૂ ુ , ઉપલસર#, કાબર#, હ!રવો 

વગરેM કહM છે. એના ં પાન કાબરચીતરા ં હોય છે. તનીે  Kગધુ ં  

મીઠ# મનમોહક હોય છે. એને અનત+ળં ૂ  પણ કહM છે. સા!રવા 

મ�રુ, VSુુ, %�ન&ધ, વણ/ માટM !હતકાર#, મળન ેબાધનારં , ધાવણ 

��ુ કરનાર, દાહ શાતં કરનાર, િ]દોષનાશક, ર4તિવકાર, તાવ, 

ચળ, Q<ટુ , 6મહે, શર#રની Bગધુ } , અSZચુ , અ%&નમાiં, દમ, 
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ખાસીં , �વચાના રોગો, િવષ અને અિતસારને મટાડM છે. ઉપરાતં 

+]િવરચનીયૂ , પરસવોે  લાવનાર, સોજો મટાડનાર અને 

રસાયન છે. સા!રવા-અનત+ળનીં ૂ  કhરકાચલીુ  અને ચદનં  ³વી 

િમµ Kગધુ ં  મ�રુ, આîાદક, KÒયાૂં  જ કર#એ, �લીૂ  ન શકાય 

તવીે  હોય છે. ³ સા!રવાના +Zળયામાૂ  ંKગધુ ં  આવતી હોય તનોે  

જ ઔષધમા ંઉપયોગ કરવો. સા!રવાના ં+ળૂ બ\રમા ંમળે છે. 

એ ર4ત�d�નીુ  અ6િતમ દવા છે. (૧) કોઠM રતવા હોય, વારવારં  

કKવાવડુ  થઈ જતી હોય, બાળક જOમતા ંજ મર# જ(ુ ંહોય તો 

તનેે માટM સા!રવા ઉFમ ઔષધ છે. એમા ં અડધી ચમચી 

સા!રવા-+ળ�ૂ ં ુ ,ણૂ/ સવાર-સાજં Bધૂ  સાથે લ|ે ં.ુ (૨) લોહ#-

બગાડ અને �વચાના રોગમા ં અનત+ળં ૂ  અને ગળો�ુ ં સમાન 

ભાગ ે બનાવgે ં ુ ,ણૂ/ અડધીથી એક ચમચી પાણી સાથે ફાક# 

જ|ુ.ં   

િસલિનયમિસલિનયમિસલિનયમિસલિનયમેેેે     િસલિનયમે  બq ુજ શ%4તશાળ# ખનીજ છે. જો કM 

શર#રને બq ુજ ન@વા 6માણમા ંએની જbર પડM છે. શર#રમા ં

કટલાકM  અ%�થર અ¡ઓુ હોય છે, ³ને j# રડ#કલM  કહM છે. એ 

શર#રના કોષો પર qમલોુ  કર# કOસરM  જOમાવે છે. આ j# 

રડ#કલનM  ેBરૂ  કરનાર એOઝાઈમમા ંકOPીયM  �થાન િસલિનયમ�ે ં ુ

છે. આમ િસલિનયમે  કOસરM  સામે રcણ આપે છે.  

િસલિનયમે  +Àય�વુ  ે Éાઝીલ નટ (૩૦ �ામમા ં ૮૪૦ 

માઈો�ામ), અનાજ, કઠોળ અને થોડા 6માણમા ં ફળ-
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શાકભા@મા ંહોય છે. િસલિનયમનીે  રોજની જb!રયાત મા] ૫૫ 

માઈો�ામની હોય છે. કOસરM  સામે રcણ મળવવાે  ૧૦૦થી 

૩૦૦ માઈો�ામ લ|ે ં ુજોઈએ. મા] એક Éાઝીલ નટમાથીં  ૧૨૦ 

માઈો�ામ ³ટgુ ંિસલિનયમે  મળ# રહM છે.  

આહારમા ંિસલિનયમનીે  ઉણપથી ¢દય mલી \ય છે, અને એ�ુ ં

કાય/ બરાબર થઈ શક(ુ ંનથી. વળ# એની ઉણપથી થાઈરોઈડ�ુ ં

કાય/ ખોરભાયં  છે. ઉપરાતં રોગ6િતકારક શ%4ત માટM પણ 

િસલિનયમે  જbર# છે.    

સીતાફળસીતાફળસીતાફળસીતાફળ સીતાફળ �બૂ જ ઠડાં  ંછે અને વ� ુપડતા ંખાવામા ં

આવે તો શરદ# કરM છે. તનાે  આ Vણનુ  ે લીધે જ એ�ુ ં નામ 

શીતફળ પડìુ ંહશે. પાછળથી સીતાફળ બની ગHુ ંહશે. એ અિત 

ઠં8ુ, |<યૃ , વાતલ, િપFશામક, કફ કરનાર, (ષાશામકૃ  અને 

ઊલટ# બધં કરનાર છે; તથા મીઠા,ં પૌ�<ટક, માસ|d�ં ૃ  અને 

ર4ત|d�ૃ  કરનાર, બળ વધારનાર અને ¢દયને !હતકર છે. 

સીતોપલા!દસીતોપલા!દસીતોપલા!દસીતોપલા!દ ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// સીતોપલા એટલે સાકર. ૧૬૦ �ામ 

સાકર, ૮૦ �ામ વાસકhરં ૂ , ૪૦ �ામ લaડ#પીપર, ૨૦ �ામ 

એલચી અને ૨૦ �ામ તજ. દરક�M ં ુ અલગ અલગ વÃગાળ 

બાર#ક ,ણૂ/ કર|ુ.ં એમાથીં  વાસકhર�ં ૂ ં ુ ,ણૂ/ એક ખરલમા ં છ 

કલાક લસોટ|ુ.ં બાક#ના ં P¥યો ભગાે  ં કર# છ કલાક લસોટવા.ં 

એક ચમચી આ સીતોપલા!દ ,ણૂ/ મધ સાથે સવાર-સાજં 
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ચાટવાથી દમ, કફ�વર, ઉધરસ અને cય મટM છે. cય�ુ ંઆ 

ઉFમ ઔષધ છે.   

KદશનKદશનKદશનKદશનુુુુ // //  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// Kદશનુ /  ,ણમાૂ ં/  +Àયુ  ક!રયા( ુ અને ક8ુ 

ઉપરાતં ગળો, લીમડાની >તછાલ/ , ભpયરaગણી, િપFપાપડો, 

મોથ, કાળો વાળો,વાવડaગ વગરે M કડવા ં P¥યો હોય છે. તાવ 

આવવા�ુ ંકારણ િપFનો 6કોપ છે. ક!રયા( ુતાવ માટ�M ં ુઉ(ત્મ 

P¥ય છે. એની સાથે ક8ુ હોય તો ગમે તવાે  તાવને મટાડ# દM છે. 

ક8ુ Cતરડામા ંબાઝલાે  કાચા મળને કારણે થયલીે  કબ�જયાત 

Bરૂ  કરM છે. ³ને કારણે તાવ ઉતારવામા ં સહાયતા થાય છે. 

િ]ફલા, હળદર, Kઠંૂ, મર# પીપર, ગઠોડાં , ³ઠ#મધ, અજમો, 

²Pજવ, Zચ]ક+ળૂ વગરે M !દપન પાચન અને િપતÒન ઔષધો 

Kદશનુ /  ,ણમાૂ ં/  હોય છે. લ=Kદશનુ ુ /  ,ણમાૂ ં/  ગળો, પીપર, હરડM, 

ગઠોડાં , સફદM  ચદનં , ક8ુ, લીમડાની >તરછાલ, Kઠંૂ અને 

લિવLગ સરખા 6માણમા ં અને એ બધા ં કરતા ં અડ�ુ ં ક!રયા( ુ

હોય છે. તાવમા ંઆ ,ણૂ/ બથીે  ]ણ �ામ !દવસમા ં]ણ વાર 

લ|ે ં.ુ જો એના અિતશય કડવા �વાદને લીધે લવા�ે ં ુ ફાવ( ુ ંન 

હોય તો રાતે ૧૦૦ �ામ પાણીમા ં ૫ �ામ ,ણૂ/ નાખી ઢાક#ં  

રાખ|ુ.ં સવારM ગાળ#ને પી જ|ુ.ં અથવા તરત જ ઉપયોગ કરવો 

હોય તો એક &લાસમા ં ૫ �ામ ,ણૂ/ લઈ ૧૦૦ �ામ ઉકળ(ુ ં

પાણી રડ#M  ઢાક#ં  દ|M ં.ુ પાણી સહજM  ઠ8ંંુ  પડM એટલે ગાળ#ને પી 

જ|ુ.ં     
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KરણKરણKરણKરણુુુુ  સઘળા ં કદશાકોમાં  ં Kરણુ  µ<ઠે  છે. Kરણુ  પચવામા ં

હલQંુ, ગરમ, (Sંુુ, તી�ુ,ં �ખૂ લગાડનાર, કફ અને વાH�ુ ુ ંશમન 

કરનાર, લીવર માટM ટોનીક સમાન અને હરસના દદÐ માટM 

ઔષધ સમાન છે. વળ# Kરણુ  ગોળો, સો\, Qિમૃ , આમવાત, 

સિધવાતં , ઉદર�ળૂ, ઉધરસ, ;ાસ, મદે|d�ૃ  વગરમાે M  ં !હતાવહ 

છે. KરણવટકKરણવટકKરણવટકKરણવટકુુુુ  Kરણ ૂ ૧૬૦ �ામ, વરધારો ૧૬૦ �ામ, +સળ# ૂ

૮૦ �ામ, Zચ]ક૮૦ �ામ, હરડM, બહડાM ,ં આમળા,ં Kઠંૂ, પીપર, 

પીપર#+ળૂ(ગઠોડાં ), વાવડaગ, તાલીસપ] ૪૦-૪૦ �ામ, તજ, 

એલચી, મર# ૨૦-૨૦ �ામ લઈ બાર#ક ,ણ કર|ૂ ં/ .ુ આ ,ણથી ૂ /
બમણો ગોળ લઈ ચણાના દાણા ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવવી. 

સવાર-સાજ બ�બ ગોળ#� સવન કરવાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત ં ે ં ેુ

થાય છે, તમ જ હરસે , સ�હણીદમં , ખાસીં , cય, બરોળનો 

સોજો, હડક#M , 6મહે, ભગદર વગર મટ છં ે M M ે. Kકા અન Bઝતા ૂ ે ૂ

હરસમા ત �બ જ ઉપયોગી છં ે ૂ ે.   

KવાKવાKવાKવાુુુુ  સ�Qતમાં ંૃ  એને શતh<પાુ  કહM છે, કમM  કM એને પીળા 

રગનાં  ં સકડોr  mલ આવે છે. Kવાનીુ  ભા@ ખવાય છે. Kવાુ  

કડવા, તીખા, ગરમ, �ખૂ લગાડનાર, આહાર�ુ ં યો&ય પાચન 

કરનાર, %�ન&ધ, ¢દય માટM !હતકાર# તમે જ વાH ુ અને 

કફનાશક છે. તે બળતરા, Cખના રોગો, તાવ, ઉલટ#, 

ઉદર�ળૂ, ઝાડા, આમ અને તરસનો નાશ કરM છે. Kવાવડુ  

વખતે Kવાનોુ  Äટથી ઉપયોગ કરવાથી ધાવણ સાSંુ આવે છે, 
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અને બાળકને પચી \ય એ|ુ ં આવે છે. કમર Bઃખતીુ  નથી, 

આહાર જલદ# પચી \ય છે અને વાÄટ સાર# થાય છે. 

Kવાદાણાુ  ગભાશયન/  ે ઉF�જતે  કરM છે આથી 6Kિતૂ  પછ# 

ગભાશયમા/  ં કોઈપણ બગાડ રહતોM  નથી. Kવાનોુ  અક/ એટલ ે

ય]થીં  બનાવેલા પાણીને Ôડ#લવૉટરÕ કહM છે. નાના ંબાળકોના 

કાચા લીલા ઝાડા, ઉલટ#, પટે mલ|ુ,ં ,કંૂ-Cકડ# આવવી 

વગરમાે M  ં આ પાણી અપાય છે. Kવાુ  પરમ વાH ુ હરનાર છે, 

જઠરા%&નને 6દ#�ત કરM છે, ધાવણ વધારM છે અને પચવામા ં

હલકા છે. Kવાુ  અને મથી�ે ં ુઅડધી અડધી ચમચી ,ણૂ/ સવાર-

સાજં દહaના મઠામા ં થોડા !દવસ લવાથીે  BગધH4તુ } ુ  પાતળા 

ઝાડા મટM છે. ઝાડા આમH4તુ  હોય તો પણ આ ઉપચાર 

!હતકાર# છે.  

Kય!કરણોKય!કરણોKય!કરણોKય!કરણોૂૂૂૂ // //  Kય!કરણોમા @વા¡ઓનો નાશ કરવાની અçત ૂ ં/ ુ

શ%4ત રહલી છM ે. એમાથી મળ( િવટામીન ડ# હાડકાન મજ^ત ં ં ં ે ૂુ

બનાવવામા મદદbપ થાય છં ે. Kય અન માનવ¢દય વૂ ે/ �ચ પણ ે

અ(ટ સબધ છૂ ં ં ે. Kયમડળમા તોફાન આ¥યા બાદ ¢દયરોગના ૂ ં ં/
qમલામ ચારગણો વધારો યાય છુ ં ે.   

શર#રમા લોહત��વની ઉણપં , ચામડ#ના રોગ, �નાHની અશ%4તુ , 

થાક, કOસર� , તાવ અન માસપશીઓની Zબમાર#નો ઈલાજ ે ં ે

Kય!કરણોના યો&ય ઉપયોગથી કર# શકાયૂ / . Kય!કરણો બહારની ૂ /
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ચામડ# પર જ અસર કર છ એમ ન!હM ે , પર( એ શર#રના ં ુ

Cત!રક >ગોમા જઈન એન �વ�થ બનાવવામા સફળ ં ે ે ં

કામગીર# કર છM ે.  

Kય6કાશનોૂ /  લાભ લતાે  ં કટલીકM  બાબતો ¤યાનમા ં રાખવી. 

પરસવોે  થયા પછ# તાપમા ં બસ|ે ં ુ ન!હ. બપોર પછ# 

Kય!કરણોમાૂ ં/  બસવા�ે ં ુ મહ��વ નથી. Kય!કરણોૂ /  Cખ અને 

માથા પર પડવા ં ન જોઈએ. એ વખતે માથા પર `વાલૂ  

રાખવો. Kય!કરણો�ૂ ં/  ુસવને  �નાન પહલાM  ંબહતરM  બની રહM છે.  

KઠKઠKઠKઠંૂંૂંૂંૂ જમવામા ં Sચીુ  ઉપ\વે છે. આમવાત નાશક છે. પાચક, 

તીખી અને પચવામા ંહલક# છે.  %�ન&ધ, ઉ<ણ અને પ�યા પછ# 

મ�રુ િવપાક બને છે. �ખૂ લગાડનાર, ¢દયને બળ આપનાર 

તથા કફ અને વાHનાુ  રોગો મટાડનાર છે. Kઠથીૂં  પાચન!યા 

બq ુસાર# ર#તે થાય છે. પટમાે  ંવાH-ુગસનોૅ  સચયં  થતો નથી. 

બધી \તની પીડામા ંKઠંૂ ઉપયોગી છે. (૧) બથીે  ]ણ ચપટ# 

³ટgુ ંKઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ બે ચમચી !દવલમાે  ંિમµ કર# સવાર-સાજં બે-

]ણ અઠવા!ડયા ંલવામાે  ંઆવે તો. કફ, વાH ુઅને મળબધં મટM 

છે, વીય/ વધે છે, �વર સારો થાય છે અને ઉલટ#, ;ાસ, �ળૂ, 

ઉધરસ, ¢દયરોગ, હાથીપV,ુ સો\, હરસ, આફરો અને પટનોે  

વાH ુમટM છે. (૨) હાડકાના સાધાઓનાં  :નાૂ  સો\મા ંKઠંૂ અને 

!દવલનાે  ઉપયોગથી ફાયદો થાય છે. (૩) Kઠંૂ નાખી ઉકાળ#ને 
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ઠ8ું કરgM ં ુ પાણી પીવાથી ઘણા રોગોમા ં ફાયદો થાય છે. �ઘ 

િનયિમત થાય છે. શરદ#, સળખમે , દમ, ઉધરસ, નવો તાવ 

વગરમાM  ંKઠ�ૂં ં ુપાણી જ પી|ુ ંજોઈએ. એનાથી વાH ુઅને કફનો 

નાશ થાય છે, કાચો રસ એટલે આમ�ુ ં પાચન થાય છે અને 

જઠરા%&ન�ુ ંબળ વધે છે. (૪) અડધી ચમચી Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/, નાની 

સોપાર# ³ટલો ગોળ અને એક ચમચી ઘી િમµ કર# લા8ડ#ુ  

બનાવી �બૂ ચાવીને સવારM નરણા કોઠM ખાવાથી શરદ#, 

સળખમે , દમ, ઉધરસ અને એલજn મટM છે તથા સાર# �ખૂ 

લાગ ેછે અને કફ Äટો પડM છે.  

Kઠtા!દKઠtા!દKઠtા!દKઠtા!દૂં ૂં ૂં ૂં  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// Kઠંૂ ૬૦ �ામ, લaડ#પીપર ૬૦ �ામ, મર# ૪૦ 
�ામ, નાગરવલનાે  ં Kકવલાૂ ે  ં પાન ૩૦ �ામ, તજ ૨૦ �ામ, 

એલચી ૧૦ �ામ અને ૨૨૦ �ામ સાકર�ુ ંબાર#ક વÃગાળ ,ણૂ/ 

Kઠtા!દૂં  ,ણૂ/ કહવાયM  છે. અડધી ચમચી ³ટgુ ં આ ,ણૂ/ 

ઉકાળ#ને ઠડાં  કરલાM  પાણી સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  મદા%&નં , 

અSZચુ , અપચો, દમ, ઉધરસ, શરદ#, કઠં -ગળાના રોગો અને 

¢દયના રોગોમા ં ફાયદો થાય છે. બે મ!હના બાદ ન|ુ ં ,ણૂ/ 

બનાવ|ુ ંજોઈએ.  

સોપાર#સોપાર#સોપાર#સોપાર#  ખાવામા ંસોપાર#ની મા]ા ૧/૨ થી ૧ �ામ ³ટલી જ 
હોવી જોઈએ. Qિમૃ  રોગમા ંથોડ# વ� ુલઈ શકાય.  



 203 

�વા!દ<ટ�વા!દ<ટ�વા!દ<ટ�વા!દ<ટ િવરચનિવરચનિવરચનિવરચનMMMM  ,ણ,ણ,ણ,ણૂૂૂૂ//// મaઢ#આવળ ૧૫ �ામ, વ!રયાળ# 

૫ �ામ, અમલસારો ગધકં  ૫ �ામ, ³ઠ#મધ ૫ �ામ અને 

સાકર ૩૦ �ામ�ુ ંબાર#ક ,ણનૂ ે/  �વા!દ<ટ િવરચનM  ,ણૂ/ કહM છે. 

રા]ે અડધી ચમચી આ ,ણૂ/ સહજM  ગરમ પાણી કM Bધૂ  સાથે 

લવાથીે  કબ�જયાત મટM છે અને દોષો નીચનાે  માગથી¾  Bરૂ  

થવાથી હરસ, મળાવરોધ, મરડો, ખોટ# ગરમી, લોહ#િવકાર, 

ખીલ, આફરો વગરેM મટM છે.  

હરડહરડહરડહરડMMMM (૧) હરડM ઘી સાથે વાત, લવણ-મીઠા સાથે કફ, અને 

મધ કM સાકર સાથે િપF�ુ ં િનવારણ કરM છે, અને ગોળગોળગોળગોળ    સાથસાથસાથસાથેેેે    
હરડહરડહરડહરડMMMM    ખાવાથીખાવાથીખાવાથીખાવાથી    સવસવસવસવ////    રોગોનોરોગોનોરોગોનોરોગોનો    નાશનાશનાશનાશ    કરકરકરકરMMMM     છછછછેેેે.... આમ એ 

િ]દોષનાશક છે. હરડનોM  પાઉડર યો&ય 6માણમા ં લવોે . 

આરો&યની ઈ�છા રાખનારM રોજ હરડ�M ં ુ સવને  કર|ુ.ં રાતે 
અડધી હરડM ચાવીને ખાવી. તનાે  ઉપર એક કપ ગરમ Bધૂ  
પી|ુ.ં (૨) ચાવીને ખાધલીે  હરડM અ%&નને 6દ#�ત કરM છે, વાટલીM  

હરડM રચM  લગાડM છે, બાફલીM  હરડM ઝાડો રોકM છે અને હરડનM  ે

શક#ને  ે લવામાે  ંઅ◌ાવે તો તે ]ણ ે દોષોનો નાશ કરM છે. હરડM 

ભોજનની સાથે ખાધી હોય તો ^dુ�, બળ તથા ²!Pયનો 6કાશ 

કરM છે. વાH,ુ િપF તથા કફનો નાશ કરM છે. +]ૂ તથા મળને 

િવખર#ે  નાખ ેછે. જxયા પછ# હરડM ખાધી હોય તો તે અ½પાનથી 

થયલાે  અને વાત, િપF તથા કફથી થયલાે  દોષોને તરત Bરૂ  
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કરM છે. હરડM વષા/ ઋ(માુ  ંિસLધવ સાથે, શરદમા ંસાકર, હમતમાM ં  ં

K ૂઠં, િશિશરમા ંપીપર, વસતમાં  ં મધ અને �ી<મ ઋ(માુ  ં ગોળ 

સાથે ખાવી જોઈએ. +સાફર#ુ  કM µમ કરવાથી થાકલાએM , બળ 

વગરનાએ, bc પડ# ગયલાએે , Qશૃ -Bબળુ /  પડ# ગયલાએે , 

ઉપવાસ કરલાM  હોય તણે ,ે અિધક િપFવાળાએ, ગભવતી/  

Ãીઓએ અને ³મણ ેલોહ# કઢા¥Hુ ંહોય તમણે  ેહરડM ખાવી ન!હ. 

આમવાતઆમવાતઆમવાતઆમવાત, , , , સાય!ટકાસાય!ટકાસાય!ટકાસાય!ટકા----રાઝણરાઝણરાઝણરાઝણંંંં  એક ચમચો હરડ�M ં ુ ,ણૂ/ બ ે

ચમચી !દવલમાે  ં દરરોજ િનયિમત લવાથીે  આમવાત, 

સાય!ટકા-રાઝણં , |d�રોગૃ  અને અ!દzત વાH(ુમp ફર# જ|ુ)ં મટM 

છે.    

હળદરહળદરહળદરહળદર  તીખી, કડવી, Kક#ૂ , ગરમ અને શર#રના વણન/  ે

Kધારનારુ  છે. હળદર મ�6મહુ ે , +]માગૂ / અને ચામડ#ના રોગો, 

ર4તિવકાર, બરોળ અને લીવરના રોગો, કમળો, સ�હણીં , 

શીળસ, દમ, ઉધરસ, શરદ#, કાકડા, ગળાના રોગો, મpઢાના ં

ચાદાં ,ં અવાજ બસીે  જવો વગરે M રોગોમા ં �બૂ જ !હતાવહ છે. 

એકથી બ ે ચમચી લીલી હળદરના `કડાૂ  સવાર-સાજં �બૂ 

ચાવીને ખાવા. કફના અને ગળાના રોગોમા ં અડધી ચમચી 

હળદર�ુ ં ,ણૂ/ બે ચમચી મધ સાથે ચાટ|ુ.ં તે કફ6કોપ, 

ચામડ#ના રોગો, 6મહે , ર4તનો બગાડ, સો\, પા◌ં8રોગં ુ , uણ-

ચાદાં -ંઘા, કોઢ, ખજવાળં , િવષ, અપચો વગરે M મટાડM છે. (૧) 

શકલીે M  હળદર�ુ ં ,ણૂ/ અને Qવારપાઠાનોુ  ગભ/ સમાન ભાગે 
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લવાથીે  હરસ મટM છે.  આ િમµણનો લપે  કરવાથી મસા નરમ 

પડM છે. (૨) મધ સાથે કM ગરમ Bધૂ  સાથે હળદર મળવીે  લવાથીે  

કાકડા, ઉધરસ, સળખમે  વગરે M મટM છે.  

રોગો િવષે 
અ%&નદ&ધઅ%&નદ&ધઅ%&નદ&ધઅ%&નદ&ધ    uણuણuણuણ  કારલાનM ં  ેપીસી તનાે  રસનો અ%&નદ&ધ 

uણ પર લપે  કરવાથી ફાયદો થાય છે.  

અ@ણઅ@ણઅ@ણઅ@ણ////----અપચોઅપચોઅપચોઅપચો    ગરમ પાણી પીને એક કM બે ઉપવાસ 

કરવા. �ખૂ લાગે �યારM જ જમ|ુ.ં ઘW, ચોખા, મગ, Qણાૂ  +ળાૂ , 

વ◌ેગણં , Kરણૂ , પરવળ, પાકા ં કળાM ,ં દાડમ, Pાc, Bધૂ , ઘી, 

દહa, છાસ વગર�ે M ં ુસવને  કર|ુ.ં  

અ@ણના/  ]ણ 6કાર છે. (૧) કફથી થ(ુ ં આમા@ણ/ Ð એના ં

લcણોમા ંઆહારના ઓડકાર આવવા, મોળ Äટવી, પટે ભારM 

લાગ|ુ,ં આળસ, થાક, K�તીુ , શર#ર જડ ³|ુ ં લાગ,ે �ખૂ ન 

લાગવી વગરે M છે. એમા ં ઉપવાસ કરવા જોઈએ. (૨) િપFથી 

થ(ુ ં િવદ&ધા@ણ/ Ð એમા ંછાતી, ગTં, હોજર#મા ંબળતરા થાય 

છે. કડવા, તીખા ઘચરકા કM ઉલટ# થાય, ચ�ર આવવા ંવગરે M 

લcણો હોય છે. એક-બે ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસ દરિમયાન 

સાકરવાTં Bધૂ , Bધ�ૂ ુ ં શરબત, આઈસ#મ વગરેM લઈ શકાય. 
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ઉપવાસ પછ# Bધૂ -રોટલી, Bધૂ -ભાત, ખીર, Bધૂ -પUઆ જ લવાે . 

(૩) વાHથીુ  થ( ુ ં િવ<ટ�ધા@ણ/ Ð એના ંલcણોમા ં કબ�જયાત, 

પટે  તગં-ભારM થ|ુ,ં આફરો, અધોવાHનીુ  ગિત અટક# જવી, 

વાHનાુ  6કોપથી જxયા પછ# ઉછાળા આવવા વગરે M છે. એમા ં

6થમ એક !દવસ ફ4ત મગના પાણી પર રહ|M ં.ુ પછ# એક 

!દવસ ફળોના રસ પર ર¿ા પછ# હળવો Kપા�યુ  આહાર લવોે . 

એક-બે !કલોમીટર ચાલ|ુ.ં (૪) અપચો કM વાHનીુ  પટે  પીડા 

વખતે ગરમ પાણી કM અજમો નાખી ગરમ કરgM ં ુપાણી પીવાથી 

લાભ થાય છે. (૫) આBુ અને લa^નાુ  ૧૦-૧૦ �ામ રસમા ં૧.૫ 

�ામ િસLધવ મળવીે  સવારM પીવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૬) કાચા ં

ટામટાને ં ે શાકની ³મ સમાર#ને કલાઈવાળ# તપલીમાે  ંથોડ# વાર 

શક#ને  ે મર# તથા િસLધવ�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  અથવા એકાદ �ામ 

સોડા-બાઈકાબ/ ભળવીને  ેખાવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૭) 8ગળ#નોુ ં  

રસ અને કારલાનોM ં  રસ ભગેો પીવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૮) તજ 

લવાથીે  અ@ણ/ મટM છે. (૯) લa^નાુ  ચાર કકડા કર# કાચના 

વાસણમા ં મીRંુ, મર# અને Kઠ�ૂં ં ુ ,ણૂ/ નાખી તડકામા ં રાખી 

+કવાથીૂ  મીઠાના સયોગથીં  થોડા જ !દવસોમા ંલa^ ુગળ# \ય 

છે. તે ખાવાથી અ@ણ/, મોઢાની લાળ, +ખનીુ  િવરસતા-

બ�વાદપ¡ે ં ુમટM છે. (૧૦) લa^ ુકાપી િસLધવ ભભરાવી ભોજન 

અગાઉ ,સવાથીૂ  અ@ણ/ મટM છે. (૧૧) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને 

િસLધવ સમાન ભાગ ે લઈ, ,ણૂ/ કર# છાસમા ં નાખીને પીવાથી 

અ@ણ/ મટM છે. (૧૨) છાસમા ં િસLધવ અને મર#�ુ ં,ણૂ/ નાખીને 
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પીવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૧૩) બq ુ પાણી પીવાથી, કસમયે 

ભોજન કરવાથી, મળ-+]ા!દનાૂ  વગને  ે રોકવાથી, સમયસર 

િનPા ન લવાથીે , ઓÕ ં કM વધારM ખાવાથી અ@ણ/ થાય છે.  

આથી કારણને \ણીને ત�ે ં ુ િનવારણ કર|ુ.ં (૧૪) આBુ સાથે 

િસLધવ ખાવાથી મદા%&નં  મટM છે. (૧૫) લિવLગ અને 

લaડ#પીપરના ,ણનૂ ે/  ૧થી ૩ �ામ મધ સાથે સવાર સાજં 

લવાથીે  મદા%&નં  મટM છે. આ 6યોગ બે અઠવા!ડયાથી વ� ુન 

કરવો. (૧૬) ભોજન પહલાM  ં લa^ ુ અને આBનાુ  રસમા ં િસLધવ 

મળવીે  પીવાથી મદા%&નં , અ@ણ/ અને અSZચમાુ  ંલાભ થાય છે. 

(૧૭) હરડM અને Kઠ�ૂં ં ુ ,ણૂ/ સવારM ખાલી પટે M લવાથીે  

મદા%&નમાં  ંલાભ થાય છે. (૧૮) !હLગની ચણા ³વડ# ગોળ# ઘી 

સાથે ગળવાથી અ@ણ/ તથા વાHનોુ  ગોળો મટM છે. (૧૯)  અધn 

ચમચી કાચા પપૈયા�ુ ં Bધૂ  ખાડં સાથે લવાથીે  અ@ણ/ મટM છે. 

(૨૦) કોકમનો ઉકાળો કર# ઘી નાખી પીવાથી અ@ણ/ મટM છે. 

(૨૧) પાકા અનનાસના નાના કકડા કર#, મર# અને િસLધવની 

�ક#ૂ  ભભરાવી ખાવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૨૨)  લસણ, ખાડં અને 

િસLધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુ

ઘી મળવીે  ચાટવાથી અ@ણ/ મટM છે. (૨૩)  સમાન ભાગ ેKઠંૂ 

અને ગોખSનોું  4વાથ કર# ર◌ોજ સવારM પીવાથી અ@ણ/ મટM છે. 

(૨૪) સારા ંપાકા ંલa^નાુ  ૪૦૦ �ામ રસમા ં૧ !કલો ખાડં નાખી, 

ઉકાળ#, ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ.ં શરબત ગરમ હોય 

�યારM જ કપડાથી ગાળ# ઠ8ં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર# લ|ે ં.ુ 
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આ શરબત ૧૫થી ૨૫ �ામ ³ટgુ ં પાણી મળવીે  પીવાથી 

અપચો મટM છે. (૨૫) એક માટલામા ં લa^ ુઅને મીઠાના થર 

ઉપર થર કર#, દબાવી રાખી, લa^નુ ેસાર# ર#તે આથવા.ં પછ# 

તમાથીે ં  એક એક લa^ ુલઈ ખાવાથી અ@ણ/ Bૂર થાય છે. (૨૬) 

૪૦૦ િમ.Zલ. ઊકળતા પાણીમા ં૨૫ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ નાખી ૨૦-

૨૫ િમિનટ ઢાક#ં  રાખ|ુ.ં ઠં8ુ થયા બાદ વÃથી ગાળ# ૨૫થી ૫૦ 

�ામ ³ટgુ ંપીવાથી પટનોે  અપચો, ખરાબ ઓડકાર, ઉદર�ળૂ 

મટM છે. (૨૭) સમભાગ ેKઠંૂ અને જવખાર ઘી સાથે ચાટ# ઉપર 

ગરમ પાણી પીવાથી અ@ણ/ મટM છે; �ખૂ ઊઘડM છે. (૨૮) Kઠંૂ 

૫ �ામ અને :નોુ  ગોળ ૫ �ામ મસળ# રોજ સવારમા ંખાવાથી 

અ@ણ/, અને ગસૅ  મટM છે. (૨૯) ૫૦૦ �ામ પાકા ં\ં^ ુ લઈ 

તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી ગાળ# છãા ભાગ ેબાર#ક વાટgM ં ુ

િસLધવ મળવ|ે ં.ુ એને શીશીમા ં ભર# મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક 

અઠવા!ડયા Kધીુ  રાખી +કૂવાથી \ં̂ Pુવ તૈયાર થાય છે. 

\ં^Pુવ ૫૦-૬૦ �ામ !દવસમા ં]ણ વાર પીવાથી અપચો મટM 

છે. (૩૦) એક-બે �ામ રાઈ�ુ ં,ણૂ/ થોડ# ખાડં મળવીે  ખાવાથી 

અને ઉપર ૫૦-૬૦ િમ.Zલ. પાણી પીવાથી અપચો અને 

ઉદર�ળૂ મટM છે. (૩૧) Qમળાુ  +ળાનોૂ  ઉકાળો કર#, તમાે  ં

પીપર�ુ ં,ણૂ/ મેળવીને પીવાથી અ%&ન 6દ#�ત થાય છે તમે  જ 

અપચો કM અપચાથી થયલે  ઊલટ# કM ઝાડા મટM છે. (૩૨) 

8ગળ#નોુ ં  રસ ૧૦ �ામ, આBનોુ  રસ ૫ �ામ, !હLગ ૦.૧૬ �ામ 

મીRંુ અને થો8ુ ં પાણી મળવીે  પીવાથી અપચો મટM છે. જbર 
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જણાય તો આ િમµણ બે કલાક પછ# ફર#થી લઈ શકાય. (૩૩) 

મીઠાને તવી પર લાલ રગ�ં ં ુથાય �યા ંKધીુ  શક#ે , qફાળાું  ગરમ 

પાણીમા ં૫ �ામ ³ટgુ ંલવાથીે  અપચો મટM છે. (૩૪) અજમો, 

િસLધવ અને હરડM દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ અને !હLગ ૫ �ામ�ુ ંબાર#ક 

,ણૂ/ કર|ુ.ં એને પાચન ,ણૂ/ કહM છે. આ ,ણૂ/ અડધીથી એક 

ચમચી ³ટgુ ં જxયા પછ# ઉકાળ#ને ઠડાં  કરલાM  પાણી સાથે 

બપોરM અને રા]ે િનયિમત લવાથીે  �ખૂ ન લાગવી, અપચો, 

પટ�ે ં ુભારપ¡M ં,ુ મોળ, ગસૅ , અ@ણઅ@ણઅ@ણઅ@ણ//// અને ઓડકાર મટM છે. (૩૫) 

હરડM, લaડ#પીપર, Kઠંૂ અને કાળા ંમર# સરખા વજને િમµ કર#, 

એ િમµણથી બમણા વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર ³વડ# 

ગોળ# બનાવવી. બ�બે ગોળ# સવાર, બપોર અને સા³ં 

,સવાથીૂ  અ@ણઅ@ણઅ@ણઅ@ણ////,,,, અSZચુ  અને ઉધરસ મટM છે. (૩૬) સરખા 

ભાગે Kકૂા ધાણા અને સાકરનો ઉકાળો દરરોજ સવાર-સાજં 

પીવાથી અપચો મટM છે. ધાણા-સાકર અને પાણી�ુ ં6માણ 

પોતાની જb!રયાત +જબુ  રાખ|ુ.ં (૩૭) લસણની કળ# 

તલમાે  ં કકડાવીને ખાવાથી અથવા લસણની ચટણી 

બનાવીને ખાવાથી અSZચુ  અને મદા%&નં  મટM છે. (૩૮) રાઈ�ુ ં

,ણૂ/ પાણી સાથે લવાથીે  અ@ણ/ મટM છે. (૩૯) �ખૂ ન 

લાગતી હોય કM �ખૂ મર# ગઈ હોય તો !દવસમા ંબે વાર અધn 

ચમચી અજમો ચાવીને ખાવાથી �ખૂ ઉઘડશે. 
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અડ!દયોઅડ!દયોઅડ!દયોઅડ!દયો    વાવાવાવા  લસણ તલના તલે  સાથે ખાવાથી કM લસણ 
અને અડદના ં વડા ં બનાવી તલના તલમાે  ં તળ#ને ખાવાથી 

અડ!દયો વા મટM છે. 

અિતસારઅિતસારઅિતસારઅિતસાર  (૧) ૫૦૦ �ામ પાકા ં\ં̂  ુલઈ તનોે  રસ કાઢવો. 

એને કપડાથી ગાળ# છãા ભાગ ેબાર#ક વાટgM ં ુ િસLધવ મળવ|ે ં.ુ 

એને શીશીમા ં ભર# મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક અઠવા!ડયા Kધીુ  

રાખી +કાવાથીૂ  \ં̂ Pવુ  તૈયાર થાય છે. \ં^B્ુરવ ૫૦-૬૦ 

�ામ !દવસમા ં]ણ વાર પીવાથી અિતસાર મટM છે. (૨) જવને 

ચારગણા પાણીમા ંઉકાળ#, ]ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર#, 

એક કલાક ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લ|ે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલn 

વૉટર કહM છે. એ પીવાથી અિતસાર મટM છે. (૩)  \ં^ડ#નીુ  

છાલનો ૨૦ �ામ ઉકાળો મધ મળવીે  પીવાથી અિતસાર મટM છે. 

(૪) \ં^ડ#નાુ  ંQમળાુ  ંપાનનો ૧૦ �ામ રસ ૩ �ામ મધ મળવીે  

!દવસમા ં ]ણ વાર લવાથીે  અિતસાર મટM છે. (૫) દાડમના 

ફળની છાલ ૫૦ �ામ, લિવLગ�ુ ંઅધકચSંુ ,ણૂ/ ૭.૫ �ામ અને 

૫૦૦ િમ.Zલ. પાણી ઢાકણં  ઢાક#ં  ૧૫ િમિનટ ઉકાળ# ઠ8ં ુ થાય 

�યારM ગાળ# !દવસમા ં ]ણ વાર ૨૫-૫૦ �ામ ³ટgુ ં પીવાથી 

નવો અિતસાર અને નવો મરડો Bરૂ  થાય છે. (૬) બોરડ#ના 

પાન�ુ ં,ણૂ/ મઠા સાથે લવાથીે  અિતસાર મટM છે. (૭) બોરડ#ના 

+ળનીૂ  છાલના 4વાથમા ં મગ�ુ ં ઓસામણ બનાવી પીવાથી 
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અિતસાર મટM છે. (૮) બોરડ#ના +ળનીૂ  છાલ બકર#ના Bધમાૂ  ં

પીસી મધ મળવીે  પીવાથી ર4તાિતસાર મટM છે. (૯) કાચા ં

સીતાફળ અિતસાર અને મરડો મટાડM છે. (૧૦) સ�હણીં -ઝાડાના 

રોગમા ંÎયારM ખોરાક લવાનોે  6િતબધં હોય �યારM કળાM  ંખોરાક 

તર#કM અિત ઉFમ છે. (૧૧) Kવાુ  અને મથી�ે ં ુ ,ણૂ/ દહaના 

મઠામા ંમળવીે  લવાથીે  અિતસાર મટM છે. (:ઓુ  ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા)        

અિનPાઅિનPાઅિનPાઅિનPા  (૧) Qમળાુ  ંવ◌ેગણr  >ગારામા ંશક#ે , મધમા ંમળવીે  

સા³ં ચાટ# જવાથી સાર# �ઘ આવે છે. 6યોગ થોડા !દવસ 

ચાg ુ રાખવાથી અિનPા મટM છે. (૨) 8ગળ#�ુ ં ં ુ ક,બરું  રા]ે 

ખાવાથી સાર# �ઘ આવે છે. (૩) પોઈ નામની વન�પિતના 

વલાે  થાય છે. એના ંપાનના ંભ�જયા ંબનાવવામા ંઆવે છે. એ 

ખતરે  કM વાડામા ંઉગ ેછે. આ પોઈના ંપાનનો ૧ ચમચો રસ ૧ 

�યાલા Bધૂ  સાથે રાતે Kવાનાૂ  કલાકકM  પહલાM  ં લવાથીે  સાર# 

�ઘ આવે છે. (૩)  મોટા �રાૂ  કોળાની છાલ ઉતાર#, બી તથા 

>દરનો પોચો ભાગ કાઢ# નાખી, બ�બે bિપયા ભારના ંપતીકા ં

પાડ# પાણીમા ં બાફવા.ં જરા નરમ પડM એટલે કપડામા ં નાખી 

પાણી િનતાર# કાઢ|ુ.ં બાફલાM  ં પતીકા ં બમણી સાકરની 

ચાસણીમા ં નાખવા.ં કસરM  અને એલચી ઈ�છા 6માણે નાખી 

શકાય. આ +ર�બોુ  અિનPા મટાડM છે. (૪) Kતાૂ  પહલાM  ં ૧/૨ 

!કલોમીટર �બૂ ઝડપથી ચાલ|ુ ં અને પાછા વળતા ં ધીમથીે  

ચાલ|ુ.ં આવીને અડધો &લાસ સોડા પીને Kઈૂ જવાથી 
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ઘસઘસાટ �ઘ આવે છે. (૫) કોTં વધારM મા]ામા ં લવાથીે  

દ�ત સાફ આવે છે અને િનPા આવે છે. (૬)  કોકમને ચટણીની 

માફક પીસી, પાણી સાથે મળવીે , ગાળ#, સાકર નાખી ત�ે ં ુ

શરબત બનાવીને પીવાથી િનPાનાશ મટM છે. (૭) રોજ રા]ે એક 

સફરજન ખાવાથી અને એક &લાસ Bધૂ  ઓછામા ંઓછા પદરં  

!દવસ Kધીુ  પીવાથી અિનPાની ફ!રયાદ Bરૂ  થાય છે. (૮) ૧ 

ચમચો વ!રયાળ#નો ��ુ અક/ એકાદ વાડક# પાણીમા ં ભળવીે  

રાતે Kતીૂ  વખતે લવાથીે  અિનPાની ફ!રયાદ મટM છે. 

વ!રયાળ#નો અક/ ³ટલો ��ુ અને ચોÀખો હોય તટલોે  વ� ુ

ફાયદો કરM છે.  (૯) ભસના Bધમા અ;ગધા� ,ણ મr ં ં ં ૂ ેૂ ુ / ળવી 

પીવાથી અિનPાનો રોગ મટ છM ે. (૧૦) એરડનાં  Qમળાુ  >Qરનુ ે 

વાટ# થો8ુ ં Bધૂ  ઉમર#ે  કપાળે (માથા પર) અને કાન પાસે 

ચોપડવાથી Kખhવકુ ૂ /  �ઘ આવે છે. (૧૧) ગઠોડા�ં ં ુ,ણૂ/ ગોળ 

સાથે મળવીે  ખાવાથી અને ઉપર ગરમ Bધૂ  પીવાથી સાર# �ઘ 

આવે છે. (૧૨) ચોથા ભાગના \યફળ�ુ ં ,ણૂ/ પાણી સાથે 

લવાથીે  સાર# �ઘ આવે છે. (૧૩) �ઘ માટM પગના તZળયે 

ઘીની માZલશ કરવી. (૧૪) �ઘ માટM ગઠોડાનોં  ૨ �ામ �કોૂ  

૨૦૦ િમ.Zલ. Bધમાૂ  ંઉકાળ# Kતીૂ  વખતે પી|ુ.ં (૧૫) �ઘ માટM 

\યફળ, પીપર# +ળૂ તથા સાકર Bધમાૂ  ં નાખી ગરમ કર#ને 

પી|ુ.ં (૧૬) �ઘ માટM ૨થી ૩ �ામ ખસખસ વાટ# સાકર અને 

મધ અથવા સાકર અને ઘી સાથે Kતીૂ  વખતે લ|ે ં.ુ (૧૭) 

ગઠોડા�ં ં ુ૨ �ામ ³ટgુ ં,ણૂ/ ઘી-ગોળ સાથે ખાવાથી �ઘ આવે 
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છે. (૧૮) સા³ં બચારે  માઇલ ચાલવાથી �ઘ આવે છે. (૧૯) 

અર8સાનોૂ  તાજો કડક ઉકાળો અથવા Bધમાૂ  ંઅર8સોૂ  ઉકાળ#ને 

Kવાનાુ  કલાકકM  અગાઉ પીવાથી સાર# �ઘ આવે છે. (૨૦) 

ભસનાr  ગરમ Bધમાૂ  ંગઠોડાં  કM !દવલે  નાખી પીવાથી સાર# �ઘ 

આવે છે. (૨૧) દરરોજ રાતે બનફસા�ુ ં �વા!દ<ટ શરબત 

પીવાથી સરસ �ઘ આવે છે. બનફસા એક 6કાર�ુ ંઘSુંે લીgુ ં

પહાડ# ઘાસ છે. (૨૨) રા]ે Kવાનાૂ  એકાદ કલાક પહલાM  ંqફાળાૂં  

Bધમાૂ  ં૮-૧૦ ટ#પા ંબદામના તલનાે  ંનાખી ધીમે ધીમે પીવાથી 

સાર# �ઘ આવે છે. એનાથી બી³ !દવસે શર#રમા ંસાર# �Øિત« 

પણ રહM છે. (૨૩) રા]ે Kતીૂ  વખતે qફાળાૂં  Bધમાૂ  ંએક ચમચી 

ઘી અને અડધી ચમચી હળદર નાખી પીવાથી અિનPાની 

ફ!રયાદ Bરૂ  થાય છે 

અપચોઅપચોઅપચોઅપચો:::: :ઓુ  પાચન તથા અ@ણ/ 

અxલિપFઅxલિપFઅxલિપFઅxલિપF(એિસડ#ટ#એિસડ#ટ#એિસડ#ટ#એિસડ#ટ#))))    (૧) આમળાનો +ર�બોુ  કM 

આમળા�ુ ં શરબત લવાથીે  અxલિપFમા ં લાભ થાય છે. (૨) 

Pાc, હરડM અને સાકર લવાથીે  અxલિપFમા ંલાભ થાય છે. (૩) 

લa^નાુ  mલ અને સચળનં  ેઆBનાુ  રસમા ં પીવાથી અxલિપF 

મટM છે. (૪) સતQપાં ૃ  ,ણૂ/ પાણી અથવા લa^નાુ  શરબતમા ં

લવાથીે  અxલિપFમા ંલાભ થાય છે. (૫) સવારM (લસીનાુ  ંપાન 

અને બપોરM કાકડ# ખાવી અને િ]ફળા�ુ ં સવને  કર|ુ ં
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અxલિપFમા ં વરદાનbપ છે. (૬) ગઠોડાં  અને સાકર�ુ ં ,ણૂ/ 

એકાદ મ!હનો લવાથીે  અxલિપF મટM છે. (૭) Kઠંૂ, આમળા ં

અને ખડ# સાકર�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ કર#ને લવાથીે  અxલિપF મટM છે. 

(૮) અxલિપF અને અ~સર એ િપFનો રોગ હોવાથી દરકM  

\તના ખાટા પદાથ�- દહa, છાશ, ટામટાે ,ં આમલી, કોકમ, 

લa^,ુ કાચી કર#M , કોRંુ, ખાટા ંફળો. હાડવોં , ઢોકળા,ં ઈડલી, ઢpસા, 

Éડે  વગરે M આથાવાળા પદાથ� ZબલQલુ  બધં કરવા. તળલાે , 

વાસી, ભારM, વાયડા, ચીકણા પદાથ�, મર,ુ,ં મર#, લસણ, 

8ગળ#ુ ં , Kઠંૂ, પીપર, ગઠોડાં , આથા¡ુ,ં રાય(ુ,ં પાપડ, સાકર, 

વ!રયાળ#, કાળ# Pાc, ધાણા, @Sુ, પાકા ં કળાM ,ં નાZળયર�ે ં ુ

પાણી÷ વગરેM બ�ુ ંજ બધં કર|ુ.ં (૯) દરરોજ ભોજન બાદ એક 

એક ચમચી હરડ�M ં ુ ,ણૂ/ મધ સાથે ચાટવાથી ચારકM  !દવસમા ં

એિસડ#ટ# મટM છે. લાબાં  સમય Kધીુ  6યોગ કરવાથી એિસડ#ટ# 

જડ+ળથીૂ  જતી રહM છે. (૧૦) આખા ંઆમળાનેં વરાળથી બાફ# 

સાકરની ચાસણીમા ં 8બાડ#ૂ  રાખવા.ં તમાથીે ં  રોજ એક આમTં 

સવારM ખાવાથી અxલિપF મટM છે. (૧૧) ગોરસ આમલીના ંબી 

અને છોડા ં કાઢ# નાખી મા] ગર�ુ ં શરબત બનાવી તમાે  ં@Sુ 

અને સાકર નાખી પીવાથી િપFશમન થઈ એિસ!ડટ# મટM છે. 

(૧૨) આમળાનો રસ ૧૦ �ામ, પાણીમા ંÄદલીં M  કાળ# Pાc ૧૦ 

�ામ અને મધ ૫ �ામ એક] કર# પીવાથી અxલિપF મટM છે. 

(૧૩) કડવા પરવળ એટલ પટોલના પાનનો રસ પીવાથી ે ં

એિસ!ડટ# તરત જ શાત થાય છં ે.  
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અSZચઅSZચઅSZચઅSZચુુુુ  ખાવા-પીવા�ુ ં મન ન થ(ુ ં હોય તો (૧) દાડમ 

ખાવાથી કM દાડમના રસમા ંમર#, િસLધવ, સચળં  નાખી પીવાથી 

અથવા Kઠંૂ અને ગોળ ખાવાથી કM લસણની કળ#ઓને ઘીમા ં

તળ#ને રોટલી સાથે ખાવાથી અSZચુ  મટM છે; �ખૂ ઉઘડM છે. (૨) 

લa^નીુ  બે ફાડ કર# તનીે  ઉપર Kઠંૂ, કાળા ં મર# અને @રા�ુ ં

,ણૂ/ તથા િસLધવ મળવીને  ે થો8ુ ં ગરમ કર# ,સવાથીૂ  અSZચુ  

મટM છે. (૩) બ ેચમચી આમલી એક &લાસ પાણીમા ંપલાળવી. 

સવારM સોપાર# ³ટલો ગોળ તથા થો8ુ ંકાળા ંમર# અને એલચી�ુ ં

,ણૂ/ નાખી પી|ુ.ં એનાથી �ખૂ લાગશે અને અSZચુ  Bરૂ  થશે. 

વળ# આમલી�ુ ં શરબત પીવાથી �ી<મમા ં g ૂ લાગતી નથી. 

(૪) ૮૦ �ામ ઠZળયા કાઢલીM  ખ:રુ , ૧૦ �ામ આમલી (આમલી 

ચોળ# પાણી કર|ુ)ં, ૫ �ામ Pાc, ૨ �ામ મર,ુ,ં ૨ �ામ આBંુ, 

જbર hર(ુ ુ ં મીRંુ અને ૮ �ામ ખાડં નાખી ચટણી બનાવી 

ખાવાથી અSZચુ  મટM છે અને �ખૂ ઉઘડM છે. (૫) અડદની દાળ 

પાણીમા ંપલાળ# રાખી, વાટ#, તમાે  ંમીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ 

અને આBંુ નાખી વડા ંકરવા.ં તેને ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ#ને 

ખાવાથી અSZચુ  મટM છે. (૬) આમલી ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ#, 

મસળ#, ગાળ#, તનાે  થોડા પાણીમા ંસાકર મેળવી પીવાથી અને 

બાક#ના પાણીમા ં એલચી, લિવLગ, મર# અને કhર�ુ ુ ં ,ણૂ/ 

નાખીને કોગળા કરવાથી અSZચુ  મટM છે, અને િપF6કોપ�ુ ં

શમન થાય છે. (૭) લa^�ુ ુ ં શરબત પીવાથી અSZચુ  મટM છે. 
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(૮) તાજો Øદ#નો, ખારકM , મર#, િસLધવ, !હLગ, કાળ# Pાc અન ે

@Sનીું  ચટણી બનાવી તમાે  ં લa^નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી 

મpમા ં SZચુ  પદાે  થાય છે. (૯) ૧૦-૧૦ �ામ આBનાુ ં  અને 

લa^નાુ  રસમા ં૧.૫ �ામ િસLધવ મળવીે  સવારM પીવાથી અSZચુ  

મટM છે. (૧૦)  દાડમનો રસ, િસLધવ અને મધ એક] કર# 

ચાટવાથી અSZચુ  મટM છે. (૧૧) ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦-૧૦ �ામ 

રસ મpમા ં રાખી ધીમે ધીમે ફરવીનM ે !દવસમા ં ૮-૧૦ વાર 

પીવાથી મોઢાનો �વાદ Kધરુ M છે, તાવને લીધે અSZચુ  રહતીM  

હોય તો તે મટM છે અને Cતરડામાં  ંરહલાM  દોષો�ુ ંશમન થાય 

છે.  (૧૨) ધાણા, @Sુ, મર#, Øદ#નો, િસLધવ અને Pાcને લa^નાુ  

રસમા ંપીસી બનાવલીે  ચટણી ભોજન સાથે લવાથીે  અSZચુ  મટM 

છે. (૧૩) ધાણા, એલચી અને મર#�ુ ં,ણૂ/ ઘી અને સાકર સાથે 

લવાથીે  અSZચુ  મટM છે. (૧૪) પાકા ં ટામટાનાે  રસમા ં Øદ#નો, 

આBુ, ધાણા અને િસLધવ મળવીે  ઉકાળ#ને બનાવલીે  ચટણી 

ભોજન સાથે લવાથીે  મોઢાનો �વાદ Kધરુ M છે અને ભોજનની 

SZચુ  પદાે  થાય છે. (૧૫) ટામટાનાે  કકડા ઉપર Kઠંૂ અને 

િસLધવ�ુ ં,ણૂ/ ભભરાવી ખાવાથી અ%&નમાiં અને અSZચુ  મટM છે. 

(૧૬)  લસણ, કોથમીર, આBુ, ધોળ# Pાc, ખાડં અને િસLધવની 

ચટણી કર#ને ખાવાથી અSZચુ  મટM છે તથા ખોરાક�ુ ં પાચન 

થાય છે. (૧૭) સારા ંપાકા ંલa^નાુ  ૪૦૦ �ામ રસમા ં ૧ !કલો 

ખાડં નાખી, ઉકાળ#, ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ.ં શરબત 

ગરમ હોય �યારM જ કપડાથી ગાળ# ઠ8ં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ં



 217 

ભર# લ|ે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી ૨૫ �ામ ³ટgુ ં પાણી મળવીે  

પીવાથી અSZચુ  મટM છે. (૧૮) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને િસLધવ 

દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ �ામ બી 

કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક પીસી બરણીમા ં ભર# 

લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  વીસ �ામ ³ટgુ ં

સવાર-સાજં ચાટવાથી અSZચુ  મટM છે. (૧૯)  ૨૦૦ �ામ આBુ 

છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ �ામ ઘીમા ં શકવીે . શકાઈને  ે લાલ 

થાય �યારM એમા ં ૪૦૦ �ામ ગોળ નાખી શીરા ³વો અવલહે  

બનાવવો. આ અવલહે  સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ �ામ ³ટલો 

ખાવાથી અ%&નમાiં, ઉદરવાત, આમ|d�ૃ , અSZચુ  અને કફ|d�ૃ  

મટM છે. 6Kતાનુ ે ખવડાવવાથી તે ખોરાક સાર# ર#તે લઈ શકM 

છે. (૨૦) કાળ# નાની હરડM શક#ે  પાઉડર કર# િસLધવ સાથે ૧-૧ 

ચમચી દરરોજ રાતે લવાથીે  આહાર 6�યનીે  અSZચુ  Bરૂ  થાય 

છે. (૨૧) હરડM, લaડ#પીપર, Kઠંૂ અને કાળા ંમર# સરખા વજને 

િમµ કર#, એ િમµણથી બમણા વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર 

³વડ# ગોળ# બનાવવી. બ�બે ગોળ# સવાર, બપોર અને સા³ં 

,સવાથીૂ  અ@ણ/, અSZચુ  અને ઉધરસ મટM છે. (૨૨) જમવાની 

પાચકં ે  િમિનટ પહલાM  ંએક &લાસ પાણીમા ં૧ લa^ ુનીચોવી એક 

નાની ચમચી સોડા-બાય-કાબ/ નાખી હલાવીને પી જવાથી 

ખોરાક પરની અSZચુ  મટM છે. જો ગસનીૅ  અિન�છનીય અસર ન 

થતી હોય તો ૧ બોટલ તૈયાર સોડામા ંલa^ ુિનચોવીને પણ પી 

શકાય. (૨૩) Kઠંૂ, મર# અને સચળનાં  ,ણનૂ ે/  સાકરમા ં મળવીે  
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લa^નાુ  રસમા ં =ટ#ૂં  ગોળ#ઓ બનાવી ત�ે ં ુ સવને  કરવાથી 

અSZચુ  મટM છે. (૨૪) આમલીના શરબતમા ં @Sુ ભભરાવી 

પીવાથી પાચક �ાવો Äટ#ને અSZચુ  મટM છે. (૨૫) Zબજોરાના 

કકડા છાય Kકવીં ે ૂ , ,ણ કર# તમા Kઠૂ ે ં ૂં/ , પીપર અન મર#� ,ણ ે ં ૂુ /
મળવીે  ખાવાથી અSZચ મટ છુ M ે . (૨૬) અSZચ Bર કર# �ખ ુ ૂ ૂ

વધારવા લa^ના ફા!ડયા પર નમકુ , મર#, ગઠોડા અન સચળ ં ે ં

ભભરાવી જરા ગરમ કર#ન ભોજન પહલા ,સી જવાથી ઉFમ ે M ં ૂ

લાભ થાય છે. ઊલટ#, હડક#M , ,ક અન આફરામા પણ એનાથી ૂં ે ં

લાભ થાય છે. (૨૭) એક &લાસ \ડ#, મોળ# છાસમા 6માણસર ં

રાઈ, @Sંુ, !હLગ, Kઠ અન િસLધવ નાખી પીવાથી ખોરાક પરની ૂં ે

અSZચ મટ છુ M ે . (૨૮) તા\ કમરખની ચીર# પર નમક, સચળં  

અને @Sુ ભભરાવી ખાવાથી અSZચુ  મટM છે. દાતં અબાઈ \ય 

એટલા 6માણમા ંઅને એવી ર#તે કમરખ ન ખાવા.ં  

અSZચઅSZચઅSZચઅSZચુુુુ -મદા%&નમદા%&નમદા%&નમદા%&નંંંં  મpમાથીં  ચીકણી લાળ પડતી હોય અને 

અSZચુ  તથા મદા%&નં  હોય તો રોજ સવાર-સાજં એક કલાક 

ચાલ|ુ,ં એક !દવસનો નકોરડો ઉપવાસ કરવો.  આખો !દવસ 

મા] Kઠંૂ નાખી ઉકાળgે ં ુqફાTૂં ં પાણી તરસ +જબુ  પી|ુ.ં બી\ 

!દવસથી બાફલાM  મગ�ુ ંનમક વગર�ુ ંપાણી પાચં !દવસ Kધીુ  

પી|ુ.ં એમા ંમસાલા નાખી શકાય. પાચં !દવસ પછ# સવાર-સાજં 

બાફલાM  મગ ખાવા. બ ે વખત ઋ(નાુ  ં ફળો ખાવા.ં દવામા ં

સવાર-સાજં ૫-૫ �ામ આBનીુ  કતરણ ચાવી જવી. રસધા( ુ
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મદા%&નનં  ેલીધે કાચી રહવાથીM  મpમાથીં  ચીકણી લાળ નીકળે છે. 

પદરં  !દવસ પછ# ધીમે ધીમે આહારમા ંએક એક વાનગી રોજ 

ઉમરતાે  જઈ મશઃ રો�જLદા પણ માપસર આહાર પર ચઢ|ુ.ં 

કાયમ માટM મીઠાઈ તથા તલે-ઘી અ~પ 6માણમા ંજ લવાે .ં કડક 

પર@M , ચાલવાનો િનયમ અને Kઠંૂ અને આBુ ³વા ં અ%&ન 

6દ#�ત કરનાર P¥યથી મpમાથીં  લાળ પડવાની તકલીફમાથીં  

+%4તુ  મળે છે.  

અ!દzતઅ!દzતઅ!દzતઅ!દzત    વાHવાHવાHવાH ુુુ ુ( ( ( (મpમpમpમp    ફર#ફર#ફર#ફર#    જ|જ|જ|જ|ુુુુ ંં ં)ં))) (૧) લસણ વાટ# તલના 
તલમાે  ંખાવાથી  કM લસણ અને અડદના ંવડા ંબનાવી તલના 

તલમાે  ં તળ#ને માખણ સાથે ખાવાથી અપ�માર, વાઈ અને 

અ!દzત વાH ુમટM છે. (૨) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ# રાખી 

વાટ#, તમાે  ંમીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ અને આBંુ નાખી વડા ં

કરવા.ં તનેે ઘીમા ંઅથવા તલમાે  ંતળ#ને ખાવાથી અ!દzત વાH ુ

મટM છે. 

અધાઅધાઅધાઅધા}}}}ગગગગ    વાHવાHવાHવાH ુુુ ુ  રાઈના તલનીે  માZલશ કરવાથી અધાગ}  

વાH ુરોગમા ંફાયદો થાય છે. 

અઅઅઅ~સ~સ~સ~સરરરર (૧) પટનીે  >દરના ભાગમા ં પડતા ં કોઈ પણ 

6કારના ંચાદાં  ં(અ~સર)મા ં�લાવર એક અકસીર ઔષધ�ુ ંકામ 
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કરM છે. તા\ �લાવરનો રસ સવારM ખાલી પટે M એકાદ કપ 

દરરોજ િનયિમત પીવાથી અ~સર સ+ળVૂ ં ુ મટ# \ય છે. (૨) 

હોજર#, Cતરડા ં કM શર#રમા ંઅOય] થયલાે  ં ચાદાં  ં Pાc સાર# 

ર#તે Sઝવુ ે છે. (૩) કાચા,ં પાકા,ં આથલાે  ંબોર કM બોર�ુ ંઅથા¡ુ ં

ખાવાથી કM બોર�ુ ં શરબત પીવાથી, કોઈપણ �વbપે બોર�ુ ં

સવને  કરવાથી અ~સર મટM છે. (૪) Kક#ૂ  મથીે નો ઉકાળો-કાઢો 

દરરોજ એક એક વાડક# ³ટલો !દવસમા ંચાર-પાચં વાર પીતા 

રહવાથીM  અ~સર-પટમાે  ં પડલાM  ં ચાદાં  ં મટM છે. અOય Zચ!ક�સા 

સાથે પણ આ 6યોગ થઈ શકM. (૫) િવટામીન સી અ~સર થ(ુ ં

તથા તનેે વધ(ુ ંઅટકાવે છે. એક સશોધનમાં  ંમાgમુ પડìુ ંછે કM 

³ના શર#રમા ં િવટામીન સીની મા]ા સૌથી વ� ુ હોય તમને  ે

અ~સર વધારતા બ4ટ!રયાનોૅ M  ચપે  લાગવાની શÔતા ૨૫% 

ઘટ# \ય છે. આથી સવારના ભોજન પછ# એક &લાસ 

મોસબીનોં  રસ કM નાસપતીનો રસ લવાથીે  ફાયદો થાય છે.    

અળાઈઅળાઈઅળાઈઅળાઈ ગરમીમા બાળકોની ચામડ# પર ઝીણા ઝીણા દાણા ં

³| ક અળાઈઓ mટ# નીકળ છું M ે ે, તના પર ગાય�ે ં ુ Bધ ૂ

લગાડવાથી ત મટ# \ય છે ે.  

અવાજઅવાજઅવાજઅવાજ    અવાજ બસીે  \ય �યારM (૧) ³ઠ#મધ, 

Cબળા ં અને સાકરનો ઉકાળો પીવાથી લાભ થાય છે. (૨) 

ભોજન પછ# કાળા ંમર# ઘીમા ંનાખી ખાવાથી લાભ થાય છે. (૩) 
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બહડાનીM  છાલને ગો+]માૂ  ં ભાિવત કર#  ,સવાથીૂ  અવાજ 

Kર#લોૂ  થાય છે. (૪) દસ દસ �ામ આBુ અને લa^નાુ  રસમા ં૧ 

�ામ િસLધવ મળવીે   !દવસમા ં ]ણ વાર ભોજન પહલાM  ં ધીરM 

ધીરM પીવાથી અવાજ મ�રુ થઈ \ય છે. (૫) ઘોડાવજ�ુ ં,ણૂ/ 

મધ સાથે લવાથીે  અવાજ Kર#લોૂ  બને છે અને ગમે તે કારણે 

બસીે  ગયલોે  અવાજ �લૂ ે છે. (૬) દરરોજ રાતે જમવામા ંગોળ 

નાખી રાધલાં ે  ચોખા ખાવાથી અવાજ Kર#લોુ  બને છે. (૭) 

Cબાના મોરમા ંખાડં મળવીને  ેખાવાથી બસીે  ગયgે ં ુગTં ઉઘડM 

છે. (૮) િ]ફલા, િ]ક`ુ અને જવખાર�ુ ં,ણૂ/ પાણીમા ંઆપવાથી 

બસીે  ગયgે ં ુ ગTં �લીૂ  \ય છે. (૯) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  

અ�મુ ) ખાવાથી �વરભદે  મટM છે. (૧૦) ગરમ કરલાM  Bધમાૂ  ં

ચપટ# હળદર નાખી રા]ે પીવાથી સાદ બસીે  ગયો હોય તો તે 

ઉઘડM છે. (૧૧) ગળા પાસે વ� ુ પડ(ુ ં કામ લવાને  ે કારણે 

�વરહાિન થઈ હોય તો \ં̂ નાુ  ઠZળયાનો બાર#ક પાઉડર એકાદ 

નાની ચમચી ³ટલો લઈ મધ સાથે !દવસમા ં બ ે ચાર વાર 

િનયિમત ચાટતા રહ|M ં.ુ (૧૨) એક કપ પાણીમા ં એક મોટો 

ચમચો ઘW નાખી ઉકાળ# ગાળ#ને પીવાથી દબાઈ ગયલોે  

અવાજ ઉઘડવા લાગે છે. (૧૩) આકડાના mલના ૩-૪ રવડામા M ં

૨-૩ મર# નાખી, ઝી¡ વાટ# મpમા રાખવાથી બળતરા થશ અન ું ં ે ે

કફ Äટો પડશે. પછ# થોડ# જ વારમા અવાજ �લી જશં ૂ .ે (૧૪) 

બોરડ#ની છાલનો કકડો મpમા ંરાખી તનોે  રસ ,સવાથીૂ  બ-ે]ણ 

!દવસમા ંજ અવાજ ઊઘડ# \ય છે. (૧૫) પાQંુ દાડમ ખાવાથી 
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અવાજ બસીે  ગયો હોય તો તે Kધરુ M છે. (૧૬) વ� ુ પડ(ુ ં

બોલવાથી કM ^મોૂ  પાડવાથી, ઉ\ગરાથી કM અયો&ય આહારથી 

અવાજ બસીે  \ય તો ગરમ પાણીમા ં મીRંુ મળવીે  !દવસમા ં

પાચં-સાત વાર કોગળા કરવા તથા qફાળાૂં  Bધમાૂ  ંહળદર અને 

ઘી નાખી િમµ કર# પી જ|ુ.ં  �વર Kધારવાુ  (૧) હરડM, 
બહડાM ,ં આમળા,ં હળદર અને ³ઠ# મધ સરખ ે ભાગે લઈ 

તે◌ેમાથીં  ૧૦-૨૦ �ામનો ઉકાળો બનાવી, ગાળ#, સવાર-સાજં 

કોગળા કરવા. ય<ટ#મ�વટ#ુ  કM ખદ#રાવટ# ,સવીૂ . (૨) ³ઠ#મધ 

અને આમળા ંસરખ ેભાગે લઈ એમાથીં  ૧૦-૨૦ �ામનો ઉકાળો 

બનાવી, સાકર મળવીે  સવાર-સાજં પીવો. અવાજ Kર#લોુ  
કરવા (૧) ૧૦ �ામ આBનોુ  રસ, ૧૦ �ામ લa^નોુ  રસ અને ૧ 

�ામ િસLધવ મળવીે  !દવસમા ં ]ણ વાર ધીમે ધીમે પીવાથી 

અવાજ મ�રુ થાય છે. (૨) ઘોડાuજ�ુ ં,ણૂ/ મધ સાથે લવાથીે  

અવાજ મ�રુ થાય છે. (૩) દરરોજ રાતે જમવામા ંગોળ નાખી 

રાધલાં ે  ચોખા ખાવાથી અવાજ Kર#લોુ  બને છે. (૪) ફણસના 
ઝાડની ડાળ#ના છડની અણીદાર કળ#ઓ વાટ# ગોળ# બનાવી ે M

મpમા +ક# રાખવાથી ગT સાફ થઈ કઠ �લ છં ૂ ં ં ૂ ે ે .  

અશ%4તઅશ%4તઅશ%4તઅશ%4ત (૧)  ૧-૧ ચમચી ³ઠ#મધ�ુ ં ,ણૂ/ મધ સાથે 

સવાર-સાજં ચાટ# ઉપર એક કપ Bધૂ  પીવાથી શર#ર સાથે મન-

મગજની શ%4તમા ં વધારો થાય છે. એકાદ અઠવા!ડયામા ં જ 
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ફરક માલમ પડM છે. (૨) કામ કરતા ં થાક# જવાય, �mિત«નો 

અભાવ હોય, શર#રમા ં નબળાઈ વતાતી/  હોય તો વડ�ુ ં Bધૂ  

પતાસામા ં આપ|ુ.ં એનાથી ¢દયની નબળાઈ, મગજની 

નબળાઈ અને શર#રની નબળાઈ પણ મટM છે. (૩)  એલચી, 

ખ:રુ  અને Pાc મધમા ંચાટવાથી અશ%4ત મટM છે. (૪) કોળાના ં

બીની મaજનો આટો ઘીમા ંશક#ે , સાકર નાખી લા8ુ બનાવી થોડા 

!દવસો Kધીુ  ખાવાથી અિત મહનતM  કરવાથી આવલીે  િનબળતા/  

મટM છે. (૫) કોળાનો અવલહે (:ઓુ  અ�મુ ) દરરોજ સવારM 

]ણ માસ Kધીુ  ૨૦થી ૩૦ �ામ ખાવાથી શર#ર�ુ ંવજન વધે છે, 

મોઢા પર ત@ે  આવે છે અને અશ%4ત મટM છે. (૬) ઘીમા ં�³લીૂં  

8ગળ#ુ ં  અને બ�બ ે કોZળયા શીરો ખાવાથી માદગીમાથીં ં  ઊઠtા 

પછ# આવલીે  અશ%4ત Bરૂ  થઈ જલદ# શ%4ત આવે છે. (૭)  

દરરોજ ૨૦-૨૫ ખ:રુ  ખાઈ ઉપર એક �યાલો ગરમ Bધૂ  

પીવાથી થોડા !દવસમા ંજ શર#રમા ં�mિત« આવે છે, બળ વધે છે, 

ન|ુ ંલોહ# પદાે  થાય છે અને cીણ થયgે ં ુવીય/ વધવા માડંM છે. 

(૮) ખ:રુ  ૧૦૦ �ામ અને !કસિમસ Pાc ૫૦ �ામ દરરોજ 

ખાવાથી Kકલકડ#ુ  શર#રવાળા દદÐમા ંન|ુ ંલોહ# પદાે  થાય છે. 

નબળા શર#ર તમે  જ મનવાળા, ³�ુ ંવીય/ cીણ થHુ ંહોય તવાે  

માણસો માટM દરરોજ સવારમા ં િપLડખ:રનોુ  ના�તો કરવો 

ફાયદાકારક છે. (૯) ઉમરાની છાલના ઉકાળાથી લોહ#ની ઓછપ 

અને શર#ર�ુ ંBબળાપ¡ુ ુ ંમટM છે. (૧૦) સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ �ામ 

ચારોળ#ના દાણા ગોળ સાથે �બૂ ચાવીને ખાવાથી અશ%4ત Bરૂ  
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થાય છે.    (૧૧)    ઘી ૧ ભાગ, મધ બ ે ભાગ, અડધો ભાગ 

આમલસાર ગધકં  અને જbર +જબુ  સાકર બરાબર િમµણ કર# 

!દવસમા ંબે વાર ચાટવાથી શર#રમા ંતા�કાZલક શ%4ત આવે છે. 

જb!રયાત +જબુ  બધી વ�(�ુ ુ ં 6માણ ન�# કર|ુ.ં (૧૨) 

ગાજરનો રસ પીવાથી અશ%4ત Bરૂ  થાય છે. (૧૩) જxયા પછ# 

]ણ-ચાર કળાM  ં ખાવાથી અશ%4ત Bરૂ  થાય છે. (૧૪) એક કપ 

Bધમાૂ  ંએક ચમચી મધ નાખી પીવાથી અશ%4ત Bરૂ  થાય છે. 

(૧૫) Bધમાૂ  ં >@ર ઉકાળ# તે >@ર ખાઈ Bધૂ  પીવાથી 

અશ%4ત Bરૂ  થાય છે. (૧૬) ખ:રૂ  ખાઈ ઉપરથી ઘી મળવgે ે ં ુ

ગરમ Bધૂ  પીવાથી ઘામાથીં  h�કળુ  લોહ# વહ# જવાથી આવલીે  

નબળાઈ Bરૂ  થાય છે. (૧૭) સફદM  8ગળ#ુ ં  ઘીમા ંશક#ને  ેખાવાથી 

શાર#!રક નબળાઈ, ફફસાનીM ં  નબળાઈ અને ધા(નીુ  નબળાઈ 

Bરૂ  થાય છે. (૧૮) મોસબીનોં  રસ પીવાથી નબળાઈ Bરૂ  થાય 

છે. (૧૯) Bધમાૂ  ંબદામ, િપ�તા, એલચી, કસરM  અને ખાડં નાખી 

ઉકાળ#ને પીવાથી �બૂ શ%4ત વધે છે. (૨૦) પાચં પશીે  ખ:રૂ  

ઘીમા ં સાતળ#ં  ભાત સાથે ખાવાથી અને અધ� કલાક �ઘ 

લવાથીે  નબળાઈ Bરૂ  થાય છે અને વજન વધે છે. (૨૧) એક 

KQુંૂ >@ર અને પાચં-દસ બદામ Bધમાૂ  ંસાકર નાખી ઉકાળ#ને 

પીવાથી લોહ#ની �d�ુ  થઈ, ગરમી મટ# શ%4ત વધે છે. (૨૨) 

ચણાના લોટનો મગજ, મોહનથાળ અથવા મૈKરુ બનાવી રોજ 

ખાવાથી તમામ 6કારની નબળાઈ Bરૂ  થાય છે અને શ%4ત 

આવે છે. (૨૩) ફણગાવલાે  ચણા સવારM �બૂ ચાવીને પાચન 



 225 

શ%4ત +જબુ  ખાવાથી શર#ર બળવાન અને h<ટુ  બને છે. (૨૪) 

ઉમરાની છાલના ઉકાળાના સવનથીે  લોહ#ની ઓછપ અને 

શર#ર�ુ ં Bબળાપ¡ુ ુ ંમટM છે. થાકથાકથાકથાક (૧) રોજ બથીે  ચાર >@ર 

ખાવાથી થાક ઓછો લાગ ેછે. (૨) સફરજનના ઝાડની ૪ �ામ 

છાલ અને પાન પીવાના ૨૦૦ �ામ ઊકળતા પાણીમા ં નાખી 

૧૦-૧૫ િમિનટ Kધુી ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લઈ, તમાે  ંલa^નાુ  એક 

કકડાનો રસ અને ૧૦-૧૫ �ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી થાક મટM 

છે. (૩) અિતશય થાકનો અ�ભવુ  થતો હોય તો નારગીનીં  પશીે  

,સવાથીૂ  તે Bરૂ  થાય છે.  

અળાઈઅળાઈઅળાઈઅળાઈ (૧) Cબાની ગોટલીના ,ણનૂ ે/  પાણીમા ં કાલવી 

શર#રM લગાડ# �નાન કરવાથી અળાઈઓ થતી નથી અને થઈ 

હોય તો મટ# \ય છે. (૨) આમલી�ુ ં શરબત પીવાથી 

ગણતર#ના !દવસોમા ંઅળાઈÐઝીણી ઝીણી ફો~લીઓ મટ# \ય 

છે. �વચા માટM આમલી�ુ ંશરબત �બૂ Vણકાર#ુ  છે. (૩) ચામડ# 

પર થતી ઝીણી ઝીણી ફો~લીથી કોઈ વાર ખજવાળં  આવે છે 

અને કોઈ વાર નથી આવતી. આ અળાઈ ÔારકM  \તે પણ મટ# 

\ય છે. કારલાનોM  તાજો રસ કાઢ# સહજM  સોડા-બાય-કાબ/ નાખી 

િમµ કર# અળાઈ પર !દવસમા ંચાર-પાચં વાર માZલશ કરતા 

રહવાથીM  અળાઈ અ,કૂ મટ# \ય છે. (૪) નારગીનોં  રસ 

અથવા આખી નારગીં  Kકવીનૂ  ેબનાવલોે  પાઉડર અળાઈવાળા 
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ભાગ પર લગાડવાથી થોડા જ !દવસોમા ં\Bઈુ  અસરની ³મ 

અળાઈ મટM છે. (૫) પીપળાની છાલને બાળ# તનીે  ભ�મ શર#રM 

લગાડવાથી કM તનીે  છાલની ભ�મ પાણીમા ંઓગાળ# તનાથીે  

નાહવાથી અળાઈ થતી નથી. (૬) સવાર-સાજં નાહ#ને શર#ર 

પર શખ@Sં ુ લગાવવાથી અળાઈ થતી નથી.  

>ગ>ગ>ગ>ગ    જકડાવાજકડાવાજકડાવાજકડાવા ંંં ં  (૧) સાથળ, િનતબં અને કમરનો ભાગ 

જકડાઈ ગયો હોય તો અરણી અને કરજનોં  ઉકાળો અડધા કપ 

³ટલો સવાર-સાજં પીવો તથા સહન થાય એવા અ◌ા ગરમ 

ઉકાળા�ુ ં Bઃખાવાુ  પર  િસLચન કર|ુ.ં (૨) વાHથીુ  જકડાયલાે  

>ગ પર રાઈની પોટ#સ કર# બાધવાથીં  અથવા ત�ે ં ુ �લા�ટર 

મારવાથી ફાયદો થાય છે.  

>ડકોષ>ડકોષ>ડકોષ>ડકોષનોનોનોનો    સોજોસોજોસોજોસોજો  (૧) ચણાનો લોટ પાણીમા ંરગડ# મધ 
મળવીે  લગાડવાથી >ડકોષનો સોજો મટM છે. (૨) િસLધવ�ુ ં,ણૂ/ 

ગાયના ઘીમા ં સાત !દવસ Kધીુ  લવાથીે  >ડ|d�માૃ  ં ફાયદો 

થાય છે. (૩) >ડકોષની |◌્d�માૃ  ંકા,ુ ંપપૈHુ ંછોલી અડ�ુ ંકાપી 

બી કાઢ# નાખી જનન�OPયે  સ!હત |ષણૃ  ઉપર ¥યવ%�થત બાધીં  

દ|M ં.ુ ઉપરથી કપ8ુ ં લપટ#ે  લો તો ચાલે. દરરોજ રા]ે Kતીૂ  

વખતે અ◌ા 6યોગ કરવો વ� ુઅ�Qળુ ૂ  રહM છે. બી@ કોઈ દવા 

લવાનીે  જbર રહતીM  નથી. (૪)  તમાQનાુ  પાનને શીલારસ 
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ચોપડ# વધરાવળ પર બાધવાથીં  બે-ચાર !દવસમા ં>ડ|d�ૃ  મટM 

છે. 

>તઃ>તઃ>તઃ>તઃ    ર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવ  શર#રની >દરના કોઈ પણ 

અવયવમાથીં  લોહ# નીકળ(ુ ંહોય તો કોળાનો રસ લવાથીે  લાભ 

થાય છે. 

આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી  (૧) આBુ અને ગોળની પોટલી બનાવી તનાે  

રસના ં ટ#પા ં નાકમા ં પાડવાથી આધાશીશીમા ં ફાયદો થાય છે. 

(૨) ગાજરના પાનની બનેં બા:એુ  ઘી ચોપડ#, ગરમ કર#, તનોે  

રસ કાઢ#, એક એક ટ#hુ ં રસ કાન તથા નાકમા ં નાખવાથી 

આધાશીશી મટM છે. (૩) તમાQમાુ  ંપાણી મળવીે  કપડાથી ગાળ# 

તનાે  ંબે ટ#પા ંનાકમા ંનાખવાથી અને તાળવા ઉપર ત�ે ં ુથો8ુ ં

પાણી ચોળવાથી આધાશીશી મટM છે. (૪)  Bધનાૂ  માવામા ં

સાકર મળવીને  ે ખાવાથી આધાશીશી મટM છે. (૫) Pાc અને 

ધાણા ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ# રાખી, મસળ#, ગાળ# પીવાથી 

આધાશીશી મટM છે. (૬) લસણની કળ#ઓને પીસી કાનપèી પર 

લપે  કરવાથી આધાશીશી તા�કાZલક મટM છે. (૭) લસણના 

રસના ં ટ#પા ં નાકમા ં પાડવાથી આધાશીશી મટM છે. (૮) લીલા ં

કાચા ં\મફળને જરા પાણી સાથે પXથર પર ઘસી સવારM કપાળ 

પર Îયા ંદદ/  થ(ુ ંહોય �યા ંલપે  કરવાથી બે-]ણ કલાકમા ંજ 

આધાશીશી મટ# \ય છે. (૯)  Kઠનૂં  ેપાણીમા ંકM Bધમાૂ  ંઘસી 
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ન�ય લવાથીે  અને લપે  કરવાથી આધાશીશી મટM છે. (૧૦) 

!હLગને પાણીમા ં ઘોળ# નાકમા ં ટ#પા ં પાડવાથી આધાશીશીમા ં

રાહત થાય છે. (૧૧) ગાય�ગાય�ગાય�ગાય�ુંુ ંુ ંુ ં   ઘીઘીઘીઘી    !દવસ!દવસ!દવસ!દવસ    દરિમયાનદરિમયાનદરિમયાનદરિમયાન    ³ટલી³ટલી³ટલી³ટલી    

વારવારવારવાર    KઘૂીKઘૂીKઘૂીKઘૂીંં ંં     શકાયશકાયશકાયશકાય    તટલીતટલીતટલીતટલીેે ેે     વારવારવારવાર    KઘૂતાKઘૂતાKઘૂતાKઘૂતાં ંં ંં ંં  ં   રહરહરહરહMMMMવાથીવાથીવાથીવાથી    આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી    

મટમટમટમટMMMM    છછછછેેેે. . . . ગાયનાગાયનાગાયનાગાયના    ઘીમાઘીમાઘીમાઘીમા ંં ં ં   સાકરસાકરસાકરસાકર    નાખીનાખીનાખીનાખી    ન�યન�યન�યન�ય    લવાથીલવાથીલવાથીલવાથીેે ેે     પણપણપણપણ    

આધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશીઆધાશીશી    મટમટમટમટMMMM    છછછછેેેે. . . . (૧૨) આBનોુ  તાજો રસ ગાળ# બે-]ણ 

કલાકM નાકમા ંબ�બ ેટ#પા ં+કતાૂ  રહવાથીM  આધાશીશી મટM છે. 

એનાથી નાકમા ં થોડ# પીડા થશે પર(ં  ુ પ!રણામ આåય6રક/ ે  

હોય છે. (૧૩) Bધમાૂ  ં સાકર મળવીે  નાકમા ં ટ#પા ં +કવાથીૂ  

આધાશીશી મટM છે. (૧૪) વાવડaગ અને કાળા તલ�ુ ં ,ણૂ/ 

Kઘવાથીૂં  આધાશીશી મટM છે. (૧૫) સવાર ગરમ જલબી ક M ે M

માલhડા ખાવાથી આધાશીશી ચડતી નથીુ . (૧૬) િપFથી 

થયલીે  આધાશીશીમા ંદહa, છાસ, કઢ#, આથાવાળા પદાથ� અને 

ટામટાે  ં બધં કર# શખભ�મં , કપદભ�મ/ , �%4તભ�મુ  એક એક 

�ામમા ં બ ે �ામ કhરકાચલી�ુ ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  દવા ³ટલી જ 

ખાડં(પાચં �ામ) નાખી ખાલી પટે M સવાર-સાજં પાણી સાથે લ|ે ં.ુ 

િપFવધક/  આહારિવહાર કાયમ માટM છોડ# દવોM . 

આફરોઆફરોઆફરોઆફરો  (૧) ૨૫ �ામ મથીે  અને ૨૫ �ામ Kવાુ  તાવડ# પર 

થોડા ં શક#ે , અધકચરા ં ખાડં#, ૫-૫ �ામ લવાથીે  વાH,ુ મોળ, 

આફરો, ઉબકા, ખાટા ઘચરકા અને ઓડકાર મટM છે. (૨) ૪૦૦ 
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િમ.Zલ. ઊકળતા પાણીમા ં ૨૫ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ ,ણૂ/ નાખી ૨૦-૨૫ 

િમિનટ ઢાક#ં  રાખ|ુ.ં ઠં8ુ થયા બાદ વÃથી ગાળ# ૨૫થી ૫૦ 

�ામ ³ટgુ ંપીવાથી પટનોે  આફરો, ઉદર�ળૂ મટM છે. (૩) ૫૦૦ 

�ામ પાકા ં \ં̂  ુ લઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી ગાળ# 

છãા ભાગે બાર#ક વાટgM ં ુ િસLધવ મળવ|ે ં.ુ એને શીશીમા ં ભર# 

મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક અઠવા!ડયા Kધીુ  રાખી +કાવાથીૂ  

\ં^Pુવ તૈયાર થાય છે. આ \ં̂ Pુવ ૫૦-૬૦ �ામ !દવસમા ં

]ણ વાર પીવાથી આફરો મટM છે. (૪)  \યફળ�ુ ંએકબે ટ#પા ં

તલે  ખાડં અથવા પતાસામા ં મળવીે  ખાવાથી આફરો તથા 

ઉદર�ળૂ મટM છે. (૫) @Sંુ અને િસLધવ સરખે ભાગે લઈ, 

લa^નાુ  રસમા ં સાત !દવસ પલાળ# રાખી, Kકવીૂ , ,ણૂ/ કર# 

સવાર-સાજં લવાથીે  આફરો મટM છે, તમે જ પાચન શ%4ત 

બળવાન બને છે. (૬)  8ુગંળ#ના રસમા ંશકલીે M  !હLગ અને મીRંુ 

મળવીે  પીવાથી આફરો મટM છે. (૭)  તજ લવાથીે  આફરો મટM 

છે. (૮) પટમાે  ં�બૂ આફરો ચડtો હોય, પટે  mલીને ઢોલ ³|ુ ં

થHુ ંહોય, પટમાે  ંBુ:ખ◌ાવો થતો હોય તો 8ટ#નીૂં  આ:બા:ુ ુ  અને 

પટે  ઉપર !હLગનો લપે  કરવાથી થોડ# જ વારમા ં મટM છે. (૯) 

લિવLગના તલનાે  ંબ-ે]ણ ટ#પા ંખાડં કM પતાસામા ંલવાથીે  પટનોે  

આફરો મટM છે. (૧૦) લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગે 

મળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી 

આફરો મટM છે. (૧૧) લa^ ુઆ8ુ ંકાપી બ ેફાડ કર# ઉપર થોડ# 

Kઠંૂ અને િસLધવ નાખી >ગારા પર +ક#ૂ  ખદખદાવી રસ 
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,સવાથીૂ  આફરો મટM છે. (૧૨) વ!રયાળ# ચાવીને ખાવાથી અને 

તનોે  રસ ઉતારતા રહવાથીM  ઉદર�ળૂ અને અ◌ાફરો મટM છે. 

(૧૩) વ!રયાળ#�ુ ં ૪-૫ �ામ ,ણૂ/ પાણી સાથે લવાથીે  આફરો 

મટM છે. (૧૪) વાHથીુ  ગડબડ રહતીM  હોય અને પટે  mલી ગHુ ં

હોય તો મોટ# એલચીના ૧ �ામ ,ણમાૂ ં/  .૧૬ �ામ શકલીે M  !હLગ 

મળવીે , લa^નાુ  રસમા ં કાલવી ચાટ# જ|ુ.ં એનાથી વાH ુ

અ�લોમુ  થાય છે અને બસીે  \ય છે. (૧૫) સરગવાના ફાટમાં  ં

!હLગ અને Kઠંૂ મળવીે  પીવાથી આફરો મટM છે. (૧૬)  !હLગ, 

છaકણી કM સચળં  નાખી ગરમ કરgM ં ુ તલે  પટે  પર ચોળવાથી 

અને શકે  કરવાથી પટનોે  આફરો મટM છે. (૧૭)  પટે  પર હaગ 

લગાવવાથી તથા હaગની ચણા ³વડ# ગોળ#ને ઘી સાથે ગળ# 

જવાથી આફરો મટM છે. (૧૮) છાસમા ં@Sુ અને િસLધવ અથવા 

સચળં  નાખીને પીવાથી પટે  mલ(ુ ં નથી. (૧૯) સચળં  અને 

સોના+ખીુ  ખાવાથી વાHનોુ  ગોળો મટM છે. (૨૦) ભોજન પછ# 

પટે  ભારM લાગ ે તો ચાર-પાચં એલચીના દાણા ચાવીને ઉપર 

લa^�ુ ુ ં પાણી પીવાથી પટે  હલQંુ લાગશે. (૨૧) સવાર-સાજં ૩ 

�ામ િ]ફળા ,ણૂ/ પાણી સાથે લવાથીે  પXથર ³|ુ ંપટે  મખમલ 

³|ુ ંનરમ થઈ \ય છે. (૨૨) આBુ અને લa^નોુ  રસ પાચં પાચં 

�ામ અને ]ણ કાળા ં મર#નો પાઉડર !દવસમા ં ]ણ વખત 

લવાથીે  ઉદર�ળૂ મટM છે. (૨૩) ૨૫૦ �ામ પાણી ઉકાળ# ૧ �ામ 

લિવLગનો પાઉડર નાખી !દવસમા ં ]ણ વાર ગરમ ગરમ 

પીવાથી પટે mલી ગHુ ંહોય તો ધીરM ધીરM બસીે  \ય છે. (૨૪) 
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લિવLગના તલનાે  ંબ-ે]ણ ટ#પા ંખાડં કM પતાસામા ંલવાથીે  પટનોે  

આફરો મટM છે. (૨૬) લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગે 

મળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી 

આફરો મટM છે. (૨૭) મર#નો ફાટં બનાવી પીવાથી અથવા Kઠંૂ, 

મર#, પીપર, હરડનાM  ,ણનૂ ે/  મધમા ં મળવીે  ચાટવાથી અપચો 

અને આફરો મટM છે. (૨૮) @b ં અને હરડ�M ં ુ સમભાગે ,ણૂ/ 

લવાથીે  આફરો મટM છે. (૨૯) ૧ ભાગ !હLગ, ૨ ભાગ ઘોડાવજ, ૫ 

ભાગ કોRંુ, ૭ ભાગ સા@ખાર અને ૯ ભાગ વાવડaગ�ુ ં ,ણૂ/ 

બનાવી બરાબર િમµ કર# પાણીમા ં લવાથીે  આફરો મટM છે. 

(૩૦) mદ#નાના ંપાન, લસણ અને મર#ને ભગાે  ંકર# ચટણી ³|ુ ં

બનાવી પાણી સાથે લવાથીે  પટમાે  ં �બૂ આફરો આ¥યો હોય, 

વાÄટ ન થતી હોય તો તે મટM છે. (૩૧) લa^ના રસમા \યફળ ુ ં

ઘસીન ચાટવાથી આફરો મટ છે M ે . \યફળન લa^ના રસમા ે ંુ

લસોટ#ન પણ પી શકાે ય. (૩૨) આફરો ચડતો હોય તો હલકો 

આહાર લવોે , અન એક એલચીના દાણા શકલા અજમા સાથ ે ે M ે

ખાડ# qફાળા પાણી સાથ જxયા પછ# બ કલાક ફાક# જવાથી ં ં ે ે Mૂ
રાહત થાય છે. સવાર-સાજ ચાલવા જ|ં ં.ુ 

આમઆમઆમઆમ (૧) \ં̂ ડ#નાુ  ંQમળાુ  ંપાનનો ૧૦ �ામ રસ ૩ �ામ મધ 

મળવીે  !દવસમા ં ]ણ વાર લેવાથી આમ મટM છે અને લોહ# 

પડ(ુ ં હોય તો બધં થાય છે. (૨)  ધાણા અને વ!રયાળ#નો 

ઉકાળો લવાથીે  શર#રમા ં રહલોM  આમ બળ# \ય છે. એનાથી 
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દાહ, તરસ, +]નીૂ  બળતરા પણ Bરૂ  થાય છે, વળ# પરસવોે  

થઈ આમજOય તાવ ઉતર# \ય છે. (૩) વ!રયાળ#નો અક/ 

લવાથીે  આમ�ુ ં પાચન થાય છે. (૪) વગણr  આમ મટાડM છે. 

(૫) રaગણા ંઅને ટામટા�ે ં ં ુKપૂ બનાવી પીવાથી આમ�ુ ંપાચન 

થાય છે. (૬) શર#રમા ં ખોરાકનો કાચો રસ-આમ 
ઉ�પ½ થઈ વાHનોુ  6કોપ અને વાત ¥યાિધઓ 
કરM છે, ત ે આમન ે Kઠનાૂં  ઉકાળા સાથે લીધલે  
એર!ડHં  ુજ મા] મટાડM છે.  (૭)  Kરણનાૂ  કદં  Kકવીૂ  

,ણૂ/ કર#, ઘીમા ંશક#ે  સાકર નાખીને ખાવાથી આમ મટM છે. (૮)  

8ગળ#નુ ં  ે પXથર ઉપર બાર#ક વાટ#ને બે-ચાર વાર પાણીથી 

ધોઈ, દહa મળવીે  !દવસમા ં]ણ વાર ખવડાવવાથી આમ અને 

લોહ#ના ઝાડા બધં થાય છે. (૯) અ◌ામ એટલે કા,ુ,ં પ�યા 

વગર�ુ ંઅ½-અ◌ાહાર, ³ લાબાં  વખતે શર#રમા ંઅનકે  િવકારો 

જOમાવે છે. આBુ અને Kઠંૂ અ◌ામના પાચન માટM ઉFમ છે. 

અ◌ાBુ મળને ભદનારે  તથા વાH ુઅને કફના રોગોને મટાડનાર 

છે. મદા%&નં , કટ#�ળૂ, અ@ણ/, અિતસાર, સ�હણીં , િશર:�ળૂ, 

અSZચુ , મોળ અ◌ાવવી અ◌ા બધા રોગો અ◌ામમાથીં  જOમે છે. 

³મને અ◌ામની તકલીફ હોય તમણે  ે જxયા પહલાM  ં લa^ ુ

િનચોવી અ◌ાBુના `કડાૂ  �બૂ ચાવીને ખાવા જોઈએ. (૧૦) ૨૦૦ 

�ામ આBુ છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ �ામ ઘીમા ં શકવીે . 

શકાઈને  ેલાલ થાય �યારM એમા ં ૪૦૦ �ામ ગોળ નાખી શીરા 
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³વો અવલહે  બનાવવો. આ અવલહે (:ઓુ  અ�મુ ) સવાર-

સાજં ૧૦-૧૦ �ામ ³ટલો ખાવાથી અ%&નમાiં, ઉદરવાત, 

આમ|d�ૃ , અSZચુ  અને કફ|d�ૃ  મટM છે. 6Kતાનુ ે ખવડાવવાથી 

તે ખોરાક સાર# ર#તે લઈ શકM છે. (૧૧) બે !દવસ મા] Kઠંૂ કM 

આBનાુ  `કડાૂ  અને લa^ ુ નાખલે  મગના પાણી પર રહવાથીM  

શર#ર િનરામ બને છે. આ પછ# એક ચમચી Kઠંૂ, પા ચમચી 

અજમો, એક ચમચી ગોળ અને ]ણ ચમચી ગાય�ુ ં ઘી િમµ 

કર# દરરોજ સવારM અને સા³ં ચાટ# જવાથી પાચન શ%4ત Kધરુ M 

છે.   

 આમજOયઆમજOયઆમજOયઆમજOય    �ળ�ળ�ળ�ળૂૂૂૂ  લસણ ૮૦ �ામ, એર!ડHં ં ુ ૫ �ામ, 

િસLધવ ૩ �ામ અને ઘીમા ંશકલીે M  !હLગ ૧ �ામ બાર#ક =ટ#ૂં  રોજ 

૧૦-૧૦ �ામ લવાથીે  આમજOય �ળૂ મટM છે. 

આમ�વરઆમ�વરઆમ�વરઆમ�વર  મીઠાને તવી પર લાલ રગ�ં ં ુ થાય �યા ં Kધીુ  

શક#ે , qફાળાું  ગરમ પાણીમા ં૫ �ામ ³ટgુ ંલવાથીે  આમ�વર 

મટM છે. 

આમદોષઆમદોષઆમદોષઆમદોષ ³મને ઝાડો કાયમ ચીકણો, અ◌ામદોષવાળો અને 

પાણીમા ં 8બીૂ  \ય તવોે  થતો હોય, ઝાડો ભારM તકલીફથી 
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ઉતરતો હોય તો અ◌ાBુ અથવા Kઠંૂ નાખી ઉકાળgે ં ુપાણી રોજ 

નરણા કોઠM ૧-૨ &લાસ પીવાની ટવM  રાખો. 

આમવાતઆમવાતઆમવાતઆમવાત (૧) લસણની ૫ �ામ કળ#ઓ ઘીમા ંતળ#ને રોજ 

ભોજન પહલાM  ંખાવાથી આમવાત મટM છે. (૨) ૧૦૦ �ામ ખ:રુ  

પલાળ# રાખી, મસળ#, ગાળ#ને પીવાથી આમવાત પર ફાયદો 

થાય છે. (૩)  આBનોુ  ૧૦ �ામ રસ અને લa^નાુ  ૧૦ �ામ 

રસમા ં૧.૫ �ામ િસLધવ મળવીે  સવારM પીવાથી આમવાત મટM 

છે. (૪)  એક સાર# સોપાર# રા]ે પાણીમા ં પલાળ# રાખી, 

સવારM વાટ#, :નીૂ  આમલીનો \ડો ક~ક કર# તમાે  ં વાટલીM  

સોપાર# મળવીે  ગોળ# કર# ગળ# જવાથી અને ઉપરા- ઉપર# 

થો8ુ ં ગરમ પાણી પીવાથી રચM  લાગી આમવાત મટM છે. (૫) 
એરડ�ં ં ુમગજ અને Kઠંૂ સરખા ભાગે લઈ તમાે  ંતટલીે  જ ખાડં 

નાખીં  ગોળ#ઓ બનાવી આમવાતમા ં સવારM લવાથીે  ફાયદો 

થાય છે. (૬) દર ચાર કલાકM લa^નોુ  ૬૦-૬૦ �ામ રસ 

આપવાથી આમવાત મટM છે. (૭) મથીે  અને Kઠ�ૂં ં ુ ૪-૪ �ામ 

,ણૂ/ સવાર-સાજં ગોળમા ં મળવીને  ે થોડા !દવસ Kધીુ  લવાથીે  

કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે અને યQતૃ  બળવાન બને છે. (૮) મોટા 

કાચા પપૈયા પર ઊભા ચીરા કર#, તમાથીે ં  ટપક(ુ ંBધૂ  Zચનાઈ 

માટ#ની રકાબી કM �યાલામા ંઝીલી લ|ે ં.ુ તનેે તરત જ તડકામા ં

Kકવીૂ  સફદM  ,ણૂ/ બનાવી સારા ^ચવાૂ ળ# કાચની શીશીમા ંભર# 

લ|ે ં.ુ આ ,ણૂના/  સવનથીે  આમવાત અને Cતરડાના રોગો મટM 
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છે. એનાથી અપચો અને અxલિપF પણ મટM છે. (૯) 

અ◌ામવાતમા ંસાધસાધામાં ે ં  ંસોજો અ◌ાવે છે, Vમ8ૂ ંુ પાક( ુ ંહોય 

તવીે  વદનાે  થાય છે, અ◌ા³ એક સાધામાં  ં તો કાલે બી\મા,ં 

કોઈને એકમા ંતો કોઈને સવ/ સાધામાં  ં Bઃખાવોુ  થાય છે. એના 

ઉપાય માટM ધાણા, K ૂઠં અને એરડાનાં  +ળૂ સરખા વજને લઈ 

અધકચરા ખાડ#ં  બાટલી ભર# લવીે . બે &લાસ પાણીમા ં એક 

ચમચી �કૂો નાખી બરાબર ઉકાળ|ુ.ં ÎયારM એક કપ ³ટgુ ં

બાક# રહM �યારM ઉતાર#, ઠ8ું પાડ#, ગાળ#ને પી જ|ુ.ં અ◌ા ઉકાળો 

સવાર-સાજં એકાદ મ!હનો પીવો જોઈએ. (૧૦) રોજ સવારM 

૧૦૦ �ામ પાણીમા ં૨ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ# 

એક મોટો ચમચો !દવલે  નાખી હલાવીને નરણા કોઠM પી જવાથી 

આમવાતમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૧) નગોડના પાનન વરાળથી ં ે

બાફ# તનો રસ કાઢ# !દવલ સાથ લવાથી આમવાત મટ છે ે ે ે M ે . 

(૧૨) િસLહનાદ VગૂળિસLહનાદ VગૂળિસLહનાદ VગૂળિસLહનાદ Vગૂળ હરડM, બહડા અન આમળા દરક M ં ે ં M ૧૨૦ 

�ામન અધકચરા ખાડ# દોઢ લીટર પાણીમા ઉકાળો કર# ગાળ# ે ં ં ં

તમા ે ં ૪૦ �ામ ગધક અન ં ે ૧૬૦ �ામ !દવલે(એર!ડHં )ુ ઉમર# ે

ગરમ કર# પાક બનાવવો. ગોળ# બની શક તવો પાક થાય M ે

એટલ ચણાના દાણા ³વડ# ગોળ#ઓ વાળવીે . એન િસLહનાદ ે

Vગળ કહ છૂ M ે. બ-ેબ ગોળ# સવારે -સાજ લવાથી આમવાત ં ે

સ!હત બધા જ વાHના રોગોુ , ઉદરરોગો વગર મટ છે M M ે.  
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આમવાતનોઆમવાતનોઆમવાતનોઆમવાતનો    સોજોસોજોસોજોસોજો     વડ�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી આમવાતના 

સો\મા ંઆરામ થાય છે, અને Bઃખાવોુ  મટM છે. 

આમાિતસારઆમાિતસારઆમાિતસારઆમાિતસાર  (૧) મથી�ે ં ુચાર-ચાર �ામ ,ણૂ/ સવાર-સાજં 

મãામા ં મળવીે  લવાથીે  આમાિતસાર મટM છે. (૨) વ!રયાળ#નો 

ઉકાળો કર# પીવાથી અથવા Kઠંૂ અને વ!રયાળ# ઘીમા ં શક#ે , 

ખાડ#ં , તનીે  ફાક# મારવાથી આમ�ુ ં પાચન થાય છે, તમે જ 

આમાિતસારમા ંફાયદો થાય છે. (૩) Kઠંૂ, @Sુ અને િસLધવ�ુ ં

,ણૂ/ તા\ દહaના મઠામા ં ભોજન બાદ પીવાથી :નાુ  

અિતસારનો મળ બધાયં  છે, આમ ઓછો થાય છે અને 

અ½પાચન થાય છે. (૨) Kઠંૂ ૫ �ામ અને :નોુ  ગોળ ૫ �ામ 

મસળ# રોજ સવારમા ંખાવાથી આમાિતસાર, અ@ણ/, અને ગસૅ  

મટM છે. 

આથરાઈટ#સઆથરાઈટ#સઆથરાઈટ#સઆથરાઈટ#સ////  (૧) રોજ બે ચમચી ઑZલવ ઑઈલ લવાથીે  

અને રોજ ]ણ અખરોટ ખાવાથી ઓ�ટ#ઓ આથરાઈટ#સ/  અને 

Sમટોઈડુ ૅ  આથરાઈટ#સના/  Bઃખાવામાુ  ંઘણી રાહત મળે છે. (૨) 

Qશળુ  Qદરતીુ  ઉપચારક કળાM  ં અને સફરજન આ બ ે ફળોના 

6યોગ કરાવી આથરાઈટ#સમાથી/ ં  દદÐને +%4તુ  અપાવી શકM છે. 

(૩) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ૧-૧ મોટો ચમચો મધ 

િનયિમત ચાટવાથી આથરાઈટ#સ/ , ગાઉટ તથા અOય સાધાનાં  
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રોગો મટM છે, કમM  કM મધ આપણા શર#રમા ંએકઠો થયલોે  H!રકુ  

એિસડ ઝડપથી બહાર ફક#_  દM છે.  

આથરાઈટ#સમાઆથરાઈટ#સમાઆથરાઈટ#સમાઆથરાઈટ#સમા//// ંં ં ં પરM@પરM@પરM@પરM@ આથરાઈટ#સ ધરાવતા દરક / M

દદÐન :દો :દો આહાર ે ુ ુ માફક આવ છે ે. આથી બધા જ દદÐઓ 

માટ કોઈ સવસામાOય આહાર િનિåત કર# શકાય ન!હM / . વ� ુ

વજન ધરાવતા આથરાઈટ#સના દદÐઓમા દદની તકલીફ વ� / /ં ુ

જોવા મળ છે ે. શર#રમા સોજો ઉ�પ½ કરનાર દરક આહાર P¥ય ં M

આથરાઈટ#સના દદનો qમલો લાવી શક છ/ / ુ M ે. લોહ#મા �Hર#ન ં ુ

ત��વ ભળ ે તવા આ~કોહોલ પણ આથરાઈટ#સન િવષમ બનાવ ે ે ે/
છે. આથી આ દદÐઓએ વજનન સમતોલ રાખતો પોષક P¥યથી ે

ભરhર આહાર લવો જોઈએુ ે . એલજn હોય તવી વ�(ઓ ે ુ

િસવાયની \તન માફક આવતી તમામ ચીજો ખાવી જોઈએે . 

તમાQુ, �íપાન અન દાbુ ે -આ~કોહોલ સદતર બધ કરવા ં ં ં

જોઈએ. ફળો અન શાકભા@નો ઉે પયોગ વ� કરવો જોઈએુ .  

Cકડ#Cકડ#Cકડ#Cકડ#-ખrચખrચખrચખrચ (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં પાચં રિત 

ગોરોચન ,ણૂ/ Vલાબજળુ  સાથે લવાથીે  Cકડ# મટM છે. 

ગોરોચન ,ણૂ/ �બૂ મp=ુ ંહોય છે તથીે  અસલી મળવ|ે ં ુ+�કલુ M  

હોય છે. લાબાં  !દવસો Kધીુ  6યોગ કરવો પડM છે. (૨) પાણીમા ં

પલાળ# રાખલાે  ં અર#ઠાના પાણીના ં થોડા ં થોડા ં ટ#પા ં નાકમા ં

+કતાૂ  રહવાથીM  Cકડ#��ત ¥ય%4ત તરત જ ભાનમા ંઆવવા 
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લાગ ેછે. આ જ 6યોગ કરતા રહવાથીM  Cકડ#નો રોગ મટ# \ય 

છે. એની કોઈ આડઅસર નથી.  

CખCખCખCખ    િવષેિવષેિવષેિવષ ે  CખCખCખCખ    આવવીઆવવીઆવવીઆવવી (૧) લa^ ુઅને Vલાબજળ�ુ ુ ં

સમાન મા]ામા ંિમ�ર્ણ કર# એક એક કલાકના >તરM Cખોમા ં

Cજવાથી અને હળવો શકે  કરવાથી એક જ !દવસમા ંઆવલીે  

Cખોમા ંરાહત થઈ \ય છે. (૨) એક ચપટ# ��ુ ફટકડ#ને બે 

ચમચા Vલાબજળમાુ  ં બરાબર =ટ#ૂં -વાટ# એકબે ટ#પા ં થોડ# 

થોડ# વારM Cખમા ં Cજતા રહવાથીM  Cખ આવવાનો ચપીે  

રોગ(ક³�4ટવાઈટ#સ) ધીરM ધીરM Bરૂ  થવા લાગે છે. (૩) ઘટ#ના ે

Bધના પોતા Cખ પર +કવાથી આવલી Cખ મટ# \ય છૂ ં ં ૂ ે ે .   

CખોનીCખોનીCખોનીCખોની    પીળાશપીળાશપીળાશપીળાશ& †÷ÉmÉà »ÉÚlÉÒ÷ ´ÉLÉlÉà 

+à†Å÷Êeô«ÉÖÅ +oÉ´ÉÉ ©ÉyÉ +ÉÅLÉÉà©ÉÉÅ 

+ÉÅWð´ÉÉoÉÒ÷ »É£àíqÒö÷ ´ÉyÉà Uàï. CખોનીCખોનીCખોનીCખોની    બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા  
(૧) ગાય�ુ ંમાખણ Cખો પર ચોપડવાથી બળતરા મટM છે. (૨) 

Cખો �બ બળતી હોયૂ , લાલ રહતી હોય તો Vલાબજળના M ંુ

ટ#પા નખવાથી લાભ થાય છં ે. (૩) Cખો K@ૂ \ય, લાલ થઈ 

\ય, બળે, તમાે  ં ખટકો થાય તો વડની છાલના ઉકાળાથી 

Cખો ધોઈ Cખમા ંવડના Bધનાૂ  ંટ#પા ં+કવાૂ .ં (૪) ૨૦ �ામ 

Pાcને રા]ે પાણીમા ંપલાળ# રાખી સવારM મસળ#, ગાળ#, સાકર 

મળવીે  પીવાથી Cખોની ગરમી અને બળતરા મટM છે. CખોનીCખોનીCખોનીCખોની    
લાલાશલાલાશલાલાશલાલાશ (૧) +ÉÅ¥ÉÉ³É{ÉÉ ~ÉÉiÉÒ÷oÉÒ÷ +ÉÅLÉ 
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yÉÉà´ÉÉoÉÒ÷ +oÉ´ÉÉ NÉÖ±ÉÉ¥ÉWð³ {ÉÉLÉ´ÉÉoÉÒ÷ 

±ÉÉ§É oÉÉ«É Uàï. (૨) \મફળના પાનની પોટ#સ બનાવી 

રા]ે Kતીૂ  વખતે Cખ ઉપર બાધવાથીં  Cખો�ુ ં દદ/  મટM છે. 

(૩) હળદરનો ગાગડોં  (વરનીુ ે  દાળમા ં બાફ#, છાયડં M Kકવીૂ , 

પાણીમા ં ઘસી Kયા�તૂ /  પહલાM  ં બ ે વાર Cખમા ં Cજવાથી 

Cખોની રતાશ મટM છે. (૪) Cબળાના પાણીથી Cખ ધોવાથી 

અથવા Vલાબજળુ  નાખવાથી લાભ થાય છે. (૫) \મફળના 

પાનની પોટ#સ બનાવી રા]ે Kતીૂ  વખતે બાધવાથીં  Cખો�ુ ં

દદ/  મટM છે. સોજો અને વદનાે  Bરૂ  થાય છે. (૬) Cખ લાલ 

રહતીM  હોય તો ³ઠ#મધનો `કડોૂ  પાણી સાથે ચદનનીં  ³મ ઘસી, 

bનો ફાયો બનાવી Cખ બધં કર# ઉપર +ક#ૂ  દવોM . Îયા ંKધીુ  

રાખી શકાય �યા ં Kધીુ  રાખવાથી અને દરરોજ 6યોગ કરતા 

રહવાથીM  Cખની લાલાશ જતી રહM છે.Cખો�Cખો�Cખો�Cખો�ુુુુ ંં ં ં   તજતજતજતજેેેે  (૧) !હLગ 
મધમા ંમળવીે , bની !દવટે બનાવી, સળગાવી, કાજળ પાડ#, એ 

કાજળ Cખમા ંCજવાથી ન]�ાવે  બધં Yઈ્ >ખો�ુ ંતજે  વધે 

છે. (૨) rºtV¤tlt ºtK-ath d{tb åËKobtk yuf abae b" અને yuf abae dtgLþk 

De bu¤Jelu  htus ht;u Mþ;t vnujt atxe s|ુંk. yt «gtud SJlCh કર# શકાય. 

એનાથી  ytkFtuLþk તજે  J"u Au ylu Cખો�ુ ંhûtK થાય છે. (૩) પXયા!દ 

4વાથના િનયિમત સવનથી Cખના રોગો મટ છ અન Cખ� ે M ે ે ંુ

તજ પણ વધ છે ે ે. (૪) ગાયના તા\ Bધના પોતા Cખ પર ૂ ં ં

+કવાથી Cખો� તજ વધ છૂ ં ે ે ેુ . (૫) પગન તZળય ગાય� ઘી ે ે ંુ

૧૫ થી ૨૦ િમિનટ િનયિમત ર#ત ઘસવાથી Cખો� તજ વધ ે ં ે ેુ
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છે. CખોનCખોનCખોનCખોનેેે ે »´ÉSUï †÷ÉLÉ´ÉÉ „ÉÖÅ Hí†÷„ÉÉà? ÷(૧) 

દરરોજ સવારM ઊઠતાનીં  સાથે ઠડાં  પાણીથી Cખ સાફ કરવી. 

(૨) ફટકડ# લોખડનાં  પા]મા ં ગરમ કર# mલાવી, ઝીણી વાટ# 

Vલાબજળમાુ  ં કM મધમા ંમળવીે  એના ંટ#પા ંCખમા ંનાખવાથી 

Cખ એકદમ �વ�છ થઈ \ય છે. CખનીCખનીCખનીCખની સભાળસભાળસભાળસભાળંંંં  અને 

સારવાર માટM કટલાકM ં  Kચૂનો અને ઉપચાર અહa આ�યા છે. 

!દવસમા ંÎયારM પણ સમય મળે �યારM બ]ણે  વાર ઠડાં  પાણીની 

છાલકો મારવાથી Cખ�ુ ં તજે  વધે છે. ગરમીના !દવસોમા ં

�~લાૂ  પગ ે Ôાયં પણ જ|ુ ં ન!હ, કમM  કM ગરમી લાગવાથી 

Cખને �કશાનુ  થાય છે. શીષાસન/  અને િનયિમત ¥યાયામ 

કરવો. રા]ે Kતીૂ  વખતે Kરમોૂ  Cજવો અથવા િ]ફળાની ફાક# 

Bધૂ  સાથે લવીે . ³થી કબ�જયાત ન રહતાM  ંCખની ગરમી મટ# 

\ય છે. બળતરામા ંપણ રાહત થાય છે. નાકથીM  પાણી પણ પી 

શકાય. રા]ે વીજળ#ની બFીએ વ� ુન વાચ|ં ં.ુ  CખCખCખCખ    BBBBુુુુ::::ખવીખવીખવીખવી 
(૧) ગાયના Bધમાૂ  ંb પલાળ# તનીે  ઉપર ફટકડ#ની �કૂ# છાટ#ં  

Cખો પર બાધવાથી Bુ:ખતી Cખો મટM છે. (૨) ચાર-પાચં 

બદામ રા]ે પાણીમા ં પલાળ# સવારM છોલીને �બૂ ચાવીને 

ખાવી. અ◌ા પછ# થોડ# વારM એ બદામ પલાળgે ં ુપાણી પણ પી 

જ|ુ.ં 6યોગ િનયિમત કરવો અને એક પણ !દવસ ખાલી જવા 

દવોM  ન!હ. થોડા જ !દવસોમા ંઅ◌ા◌ંખો Bઃખતીુ  બધં થઈ જશે. 

(૩) Cખોને �બૂ µમ પહpચવાને લીધે Cખો Bઃખતીુ  હોય તો 

આBનોુ  રસ કપડાથી ગાળ# બ�બ ે ટ#પા ં +કવાથીૂ  મટM છે. 
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શbઆતમા ંએનાથી Cખમા ંબળતરા થશે, પર(ં  ુપછ#થી રાહત 

માલમ પડશે.  CખનાCખનાCખનાCખના    રોગોરોગોરોગોરોગો        દરરોજ રા]ે એક ચમચો 

િ]ફળા�ુ ં ,ણૂ/ ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ# સવારM િનતયા/ પાણીને 

ગાળ# Cખમા ં નાખ|ુ.ં નીચે ³ ,ણનોૂ /  રગડો વધે તે પી 

લવાથીે  પટે  અને Cખના કોઈ જ રોગ થતા નથી. થયા હોય 

તો મટ# \ય છે. CખનાCખનાCખનાCખનાંંં ં   mલાmલાmલાmલા ંં ં ં   (૧) સાકર સવાર-સાજં 
Cજતા રહવાથીM  થોડા જ !દવસોમા ંCખના ંmલા ંમટM છે. :નાૂ  ં

mલા ં મટતા ં વ� ુ સમય લાગ ે છે. (૨)  હળદરને સોળગણા 

પાણીમા ંઉકાળ#, બવડે  વાળલાે  કપડા વડM ગાળ#, શીશીમા ંભર#, 

તનાે  ંબ�બ ેટ#પા ં !દવસમા ંબે વાર Cખમા ંનાખવાથી Bઃખતીુ  

Cખના ં mલા ં મટM છે. (૩) હળદરનો ગાગડોં  (વરનીુ ે  દાળમા ં

બાફ#, છાયડં M Kકવીૂ , પાણીમા ં ઘસી Kયા�તૂ /  પહલાM  ં બે વાર 

Cખમા ંCજવાથી ધોળા ંmલા ંમટM છે. (૪)  Cખમા ંØg ુપડìુ ં

હોય તો વડના Bધમાૂ  ંમધ અને કhરુ/  =ટ#ૂં  Cજણ ³|ુ ંબનાવી 

Cખમા ંCજ|ુ.ં (૫) 8ગળ#નોુ ં  ૨૫૦ �ામ રસ કાઢ#, તમાે  ંકપ8ુ ં

પલાળ#, છાયડં M Kકવીુ , તે કપડાની !દવટે બનાવી, તલના 

તલમાે  ંસળગાવી, કાજળ-મશr  પાડ# Cખમા ંCજવાથી mg ૂમટM 

છે. CખનીCખનીCખનીCખની    CજણીCજણીCજણીCજણી (૧) હળદર અને લવaગને પાણીમા ં

ઘસીને અથવા ચણાની દાળને વાટ#ને પાપણં  પર લગાડવાથી 

]ણ !દવસમા ંCજણી મટ# \ય છે. (૨) મર# પાણીમા ં ઘસી 

Cજણી ઉપર લપે  કરવાથી Cજણી જલદ# પાક#ને mટ# \ય 

છે. CખનીCખનીCખનીCખની    ખજવાળખજવાળખજવાળખજવાળંંંં  દાડમના તા\ રસના ંચાર-પાચં ટ#પા ં
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!દવસમા ં ચારકM  વખત થોડા !દવસ +કતાૂ  રહવાથીM  Cખની 

ખજવાળં  મટM છે. CખનીCખનીCખનીCખની    ગરમીગરમીગરમીગરમી  (૧) Cખ ે ઠ8ં ુ પાણી 

છાટવાથીં  Cખોની ગરમી Bરૂ  થાય છે અને Cખો�ુ ંતજે  વધે 

છે. (૨) દાડમના દાણાનો રસ Cખમા ં નાખવાથી Cખોની 

ગરમી મટM છે. CCCCખ�ખ�ખ�ખ�ુંુ ંુ ંુ ં   તજતજતજતજેેેે     (૧) લa^નાુ  રસનો સતત ઉપયોગ 

કરવાથી Cખ�ુ ંતજે  વધે છે. (૨) િ]ફળાના ૩-૪ �ામ ,ણમાૂ ં/  

૧ ચમચી મધ અને ૧ ચમચી ગાય�ુ ંઘી મળવીે  રોજ રા]ે Kતાૂ  

પહલાM  ં ચાટ# જ|ુ.ં આ 6યોગ @વનભર કર# શકાય. એનાથી 

Cખો�ુ ંતજે  વધે છે અને Cખો�ુ ંરcણ થાય છે. (૩)  સરખા 

ભાગ ે એલચીના ,ણૂ/ અને સાકરમા ં એર!ડHં ં ુ મળવીે  ૪ �ામ 

³ટgુ ંલાબાં  સમય Kધીુ  લવાથીે  Cખોમા ંઠડકં  થઈ એ�ુ ંતજે  

વધે છે. (૪)  !હLગ મધમા ં મળવીે , bની !દવટે બનાવી , 

સળગાવી, કાજળ પાડ#, એ કાજળ Cખમા ંCજવાથી ન]�ાવે  

બધં થઈ અ◌ા◌ંખો�ુ ંતજે  વધે છે. (૫) રોજ અડધો કપ લીgુ ં

શાક ખાવાથી શર#રમા ં ~H!ટન�ુ ુ ં લવલે  વધાર# શકાય છે, ³ 

Cખ�ુ ં જતન કરનાર એ�Oટઑ%4સડOટ ત��વ છે.  CખનોCખનોCખનોCખનો    
BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો  (૧) \મફળ#ના પાનની પોટ#સ રા]ે Kતીૂ  વખતે 

Cખ પર બાધવાથીં  Bુ:ખતી Cખો મટM છે. (૨) 8ગળ#નોુ ં  રસ 

Cખમા ં નાખવાથી Cખનો Bુ:ખાવો મટM છે. (૩) 8ગળ#નાુ ં  

રસમા ં સાકર મળવીે  તનાે  ં ટ#પા ં Cખમા ં પાડવાથી Cખોની 

ગરમી Bરૂ  થાય છે તમે  જ Bુ:ખતી Cખોમા ંCજવાથી ફાયદો 

થાય છે. (૪) �વ�છ કપડાથી ગાળલાે  કોથમીરના રસના ંબ�બ ે
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ટ#પા ં બનેં Cખમા ં સવાર-સાજં +કવાથીૂ  Bુ:ખતી Cખમા ં

ફાયદો થાય છે. Cખના ંખીલ, mgુ,ં છાર# વગરેM પણ મટM છે, 

ચ�માનો નબરં  ઘટM છે. (૫) ધાણા પાણીમા ં પલાળ# રાખી 

મસળ#, ગાળ#, એ પાણી વડM Cખો ધોવાથી Bુ:ખતી Cખો મટM 

છે. શીતળા નીકળે �યારM આ પાણીથી રોજ Cખો ધોવાથી 

Cખોમા ંશીતળાના દાણા નીકળતા નથી કM કોઈ \તની ઈ\ 

થતી નથી. (૬)  એક ભાગ સાકર અને ]ણ ભાગ ધાણાના 

બોરQટાૂ  ,ણનૂ ે/  ઉકાળલાે  પાણીમા ંનાખી, એક કલાક ઢાક#ં  રાખી 

કપડાથી ગાળ# શીશીમા ં ભર# રાખ|ુ.ં તમાથીે ં  બ�બે ટ#પા ં

સવાર-સાજં Cખોમા ંનાખવાથી Bઃખતીુ  Cખો બ]ણે  !દવસમા ં

મટM છે. (૭) દાડમડ#ના ંપાન વાટ#, Cખો બધં કર#, તનીે  ઉપર 

થપલીે  +કવાથીૂ  Bઃખતીુ  Cખો મટM છે. (૮)  હળદરને સોળગણા 

પાણીમા ંઉકાળ#, બવડે  વાળલાે  કપડા વડM ગાળ#, શીશીમા ંભર#, 

તનાે  ંબ�બ ેટ#પા ં !દવસમા ંબે વાર Cખમા ંનાખવાથી Bઃખતીુ  

Cખો મટM છે. (૯)  સરગવાના પાનના રસમા ંસમાન ભાગે મધ 

મળવીે  Cખમા ંCજવાથી Bુ:ખતી Cખો સાર# થાય છે. (૧૦) 

નાગરવલનાે  ંપાનનો રસ Cખોમા ંનાખવાથી Bઃખાવોુ  મટM છે. 

CખનીCખનીCખનીCખની    તકલીફતકલીફતકલીફતકલીફ સફરજનને >ગારામા ં શક#ે , કચર#, પોટ#સ 

બનાવી રા]ે Cખ પર બાધવાથીં  થોડા જ !દવસોમા ંCખ�ુ ં

ભારપ¡M ં,ુ B�<ટમદતાૃ ં , પીડા વગરેM મટM છે. CખમાCખમાCખમાCખમાંંં ં   કચરોકચરોકચરોકચરો    (૧) 
૧૦૦ �ામ પાણીમા ં ૧ લa^નોુ  રસ નાખી Cખો ધોવાથી 

Cખમાનોં  કચરો નીકળ# \ય છે. પર(ં  ુ Cખમા ં ,નોૂ  \ય 
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�યારM ઘી અથવા દહaની તર Cજવી. (૨) Cખમા Bધ ં ૂ

છાટવાથી Cખમા પડg ક�તર Bધની Zચકાશથી નીકળ# \ય ં ં M ંુ ૂ

છે. Cખોની Cખોની Cખોની Cખોની કાળાશકાળાશકાળાશકાળાશ (૧) Cખોની નીચનાે  કાળા ભાગ પર 

સરિસયાના તલ�ે ં ુ માZલશ કરવાથી અને Kકાૂ  ં Cબળા ં અને 

સાકરના ,ણ�ૂ ં/  ુસમાન મા]ામા ંસવાર-સાજં પાણી સાથે સવને  

કરવાથી Cખો નીચનાે  કાળા ડાઘ Bરૂ  થાય છે. (૨) કાળા 

તલને મધમા ં બાર#ક વાટ# સવાર-સાજં ધીમે ધીમે ઘસવાથી 

આઠ-દસ !દવસમા ંજ Cખો નીચનાે  ંકાળા ંQડાળાુ ં  ંBરૂ  થાય છે.  

સાથે સાથે 6ોટ#નH4તુ  આહાર વ� ુ6માણમા ંલવોે  જોઈએ. (૩) 

બટાટાના રસમા ંબ]ણે  ટ#પા ંગાજરનો રસ અને કાકડ#નો રસ 

મળવીે  bના ં hમડાૂ  ં બોળ# Cખો પર +કવાથીૂ  Cખો નીચનાે  ં

કાળા ંQડાળાુ ં  ંBરૂ  થાય છે. CખોનીCખોનીCખોનીCખોની    પીળાશપીળાશપીળાશપીળાશ રા]ે Kતીૂ  વખતે 

એર!ડHં ં ુ અથવા મધ Cખોમા ં Cજવાથી પીળાશ મટM છે. 

CખોમાથીCખોમાથીCખોમાથીCખોમાથીંં ંં     પાણીપાણીપાણીપાણી    પાણીપાણીપાણીપાણી  (૧) કોઈ ખાસ ગભીં ર ન]ે  રોગ ન!હ 

થયો હોય અને Cખોમાથીં  પાણી નીકÚયા કર( ુ ં હોય તો 

દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં અને રા]ે એમ !દવસમા ં ચાર 

વખત સતરાનોં  ૧-૧ &લાસ તાજો રસ પીવો.  (૨)    બોરના 
ઠZળયાને પાણીમા ંઘસી !દવસમા ંબ ેવાર એકાદ મ!હના Kધીુ  

Cખમા ં Cજવાથી ન]�ાવે  બધં થાય છે. (૩) Cખ સતત 

ભીની રહતીM  હોય કM Cખમાથીં  પાણી નીકÚયા કર( ુ ં હોય તો 

દરરોજ રા]ે પાચ-સાત મર# ચાવી જઈ ઉપર એક &લાસ qફાTૂં ં 

Bધૂ  પી|ુ.ં Cખો ભીની રહવાનીM  ફ!રયાદમા ંઆ એક સરળ અને 
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અસરકારક ઉપાય છે. પાપણનાપાપણનાપાપણનાપાપણનાંં ંં     વાળવાળવાળવાળ Cખની પાપણનાં  વાળ 

ખરવાની શbઆત થાય કM તરત જો પાપણનીં  એ જ&યાએ ગSે ુ 

ઘસવા�ુ ં ચાg ુ કર# દવામાM  ં આવે તો પાપણનાં  વાળ ખરતા 

અટક# નવા વાળ પણ આવવા લાગ ેછે. CખોનોCખોનોCખોનોCખોનો    થાકથાકથાકથાક  બનેં 
હાથની હથળ#ે  બ]ણે  િમિનટ ઘ�યા પછ# એક િમિનટ માટM બનેં 

Cખ ઉપર દાબી રાખવાથી Cખોનો થાક ]ણથી પાચં 

િમિનટમા ં જતો રહM છે. CખCખCખCખેેેે    >ધારા>ધારા>ધારા>ધારા ંં ં ં પોષણના અભાવે તથા 

મગજની નબળાઈ કM અOય કારણોના લીધે Cખ ે >ધારા ં

આવતા ંહોય તો Kકાૂ  ધાણા અને સાકર સમભાગ ેચાવી ચાવીને  

6માણસર ખાવાથી રાહત થાય છે.  

Cચક#Cચક#Cચક#Cચક# !દવસમા ંએક વાર એક કપ ઠડાં  પાણીમા ંએક નાની 

ચમચી બાધાનીં  હaગ�ુ ં,ણૂ/ અને હaગથી ચાર ગણો સોડા બાય 

કાબ/ નાખી હલાવી ધીમે ધીમે પીવાથી Cચક# આવવાની 

ફ!રયાદ મટM છે.  

CતરડાનાCતરડાનાCતરડાનાCતરડાના ંંં ં   દદ�દદ�દદ�દદ�  કળાM  ં Cતરડામા ં અ+કુ \તના ં

@વા¡ઓનુ  ે h�<ટુ  આપે છે. આ @વા¡ઓુ �કસાનકતાુ / બી\ 

@વા¡ઓનોુ  નાશ કરM છે. Cતરડામા ંએ કહોવાટ અટકાવે છે. 

તથીે  Cતરડાના ંદદ� થતા ંનથી. CCCCતરડા�તરડા�તરડા�તરડા� ુંુ ંુ ંુ ં   �ળૂ�ળૂ�ળૂ�ળૂ  તજ�ુ ંતલે  

બથીે  ]ણ ટ#પા ંએક કપ પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  Cતરડાના 
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�ળમાૂ  ં ફાયદો થાય છે. CતરડાનાCતરડાનાCતરડાનાCતરડાનાંં ંં     દોષોદોષોદોષોદોષો  દાડમનો રસ, 
િસLધવ અને મધ એક] કર# ચાટવાથી અSZચુ  મટM છે. (૨) 

ખાટામીઠા દાડમનો ૧૦-૧૦ �ામ રસ મpમા ં રાખી ધીમે ધીમે 

ફરવીનM ે !દવસમા ં ૮-૧૦ વાર પીવાથી મોઢાનો �વાદ Kધરુ M છે 

અને Cતરડામાં  ં રહલાM  દોષો�ુ ં શમન થાય છે. Cતરડાનો Cતરડાનો Cતરડાનો Cતરડાનો 
સોજોસોજોસોજોસોજો કડાછાલ, બીgુ,ં રાળ, હરડM, Kઠંૂ, અજમો અન Kવાદાણા ે ૂ

સરખ ભાગ લઈ ત� ,ણ ે ે ે ં ૂુ / ૧-૧ ચમચી છાસ સાથ પીવાથી ે

Cતરડાનો સોજો મટ છM ે.  

CબાહળદરCબાહળદરCબાહળદરCબાહળદર એ કડવી, તીખી, ઠડ#ં , પચી ગયા પછ# 

મ�ર અન િ]દોષનાશક છુ ે ે. વળ# એ �ખ લગાડનારૂ , આહાર� ંુ

પાચન કરાવનાર, મળ રોકનાર, સોજો ઉતારનાર અન Bઃખાવો ે ુ

શાત કરનાર છં ે . એના Vણ હળદર ³વા જ છ પણ આB ગરમ ુ ે ુ

છે, Îયાર આ શીતળ અન િપFહર છM ે ે. Cબાહળદર ચામડ#ના 

રોગો, વાતર4ત, ]ણે દોષ(વાH,ુ િપF, કફ), િવષ, હડક#M , દમ, 

સસણી, શરદ# અને કફના રોગોનો નાશ કરM છે. (૧) ખજવાળં , 

માર-મચકોડ, સોજો, ચોટ વગરમાે M  ં Cબાહળદરનો લપે  

કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) Cબાહળદર અને િસLધવ�ુ ંસમાન 

ભાગ ે કરgM ં ુ અડધી ચમચી ³ટgુ ં ,ણૂ/ રોજ રા]ે ચાર-પાચં 

!દવસ લવાથીે  તમામ 6કારના Qિમૃ  મટM છે. (૩) Cબાહળદર 

અને કાળ# @ર# સરખા ભાગે પાણીમા ં લસોટ# લપે  કરવાથી 
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ખજવાળં , બળતરા, સોજો અને ખસ મટM છે. આ તકલીફ વખતે 

ગળ# અને ખાટ# ચીજો, અથાણા,ં પાપડ ખાવા ંન!હ. નમક સાવ 

ઓÕ ં લ|ે ં.ુ �વા!દ<ટ િવરચનM  ,ણૂ/ સવાર-સા◌ંજં  લ|ે ં.ુ (૪) 

વાગવા કM પડ# જવાથી લોહ# ગઠાઈં  ગHુ ંહોય તો Cબાહળદર 

અને !હરાબોળનો લપે  કરવો. તથા Cબાહળદર� ,ણ ું ૂ /
ફાકવાથી લાભ થાય છે. 

ઈયોિસનો!ફZલયાઈયોિસનો!ફZલયાઈયોિસનો!ફZલયાઈયોિસનો!ફZલયા નાગરવલના પાન અન આBનો રસ ે ં ે ુ

જxયા પહલા લવાથી ઈયોિસનો!ફZલયા મટ છM ં ે M ે.  

ઉદરવાતઉદરવાતઉદરવાતઉદરવાત  મીઠાને તવી પર લાલ રગ�ં ં ુ થાય �યા ં Kધીુ  

શક#ે , qફાળાું  ગરમ પાણીમા ં૫ �ામ ³ટgુ ંલવાથીે  ઉદરવાત 

મટM છે. 

ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ  (૧) મર#�ુ ં,ણૂ/ નાખી ઉકાળgે ં ુBધૂ  પીવાથી ઉધરસ 

મટM છે. (૨) ૧/૨ �ામ મર#�ુ ં ,ણૂ/, ૩ �ામ મધ અને સાકર 

ચાટવાથી ઉધરસ મટM છે. (૩) મર#�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ ઘી, મધ અને 

સાકર મળવીે  ચાટવાથી બધી \તની ખાસીં  મટM છે. (૪) ૧/૨ 

�ામ રાઈ, ૧/૪ �ામ િસLધવ અને ૨ �ામ સાકર મળવીે  સવાર-

સાજં લવાથીે  ઉધરસમા ં કફ ગાઢો થયો હોય તો પાતળો થઈ 

સરળતાથી બહાર નીકળે છે. (૫) આBનાુ  રસમા ં મધ મળવીે  
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પીવાથી ઉધરસમા ં ફાયદો થાય છે. (૬) આBનોુ  રસ, લa^નોુ  

રસ અને મધ સરખે ભાગ ેલઈ પીપર નાખી !દવસમા ંબે-]ણ 

વાર પીવાથી ઉધરસ મટM છે. (૭) આBનોુ  રસ, લa^નોુ  રસ 

અને િસLધવ એક] કર# ભોજનની શbઆતમા ં લવાથીે  ઉધરસ 

મટM છે. (૮) કોળાનો અવલહે (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી ઉધરસ 

મટM છે. (૯)  ગઠોડાં , Kઠંૂ અને બહડાદળ�M ં ુ ,ણૂ/ મધમા ં

ચાટવાથી ઉધરસ મટM છે. (૨) લિવLગને મpમા રાખી રસ 

,સવાથીૂ  કટાળાજનકં  ખાસીં  મટM છે. (૩) લિવLગ દ#વા પર શક#ે  

મpમા ંરાખવાથી ખાસીં , શરદ#, અને ગળાનો સોજો મટM છે. (૧૦) 

દાડમના ફળની છાલનો `કડોૂ  મpમા ંરાખી તનોે  રસ ,સવાથીૂ  

ખાસીં  મટM છે. (૧૧) દાડમના ફળની Kક#ૂ  છાલને બાર#ક ખાડ#ં  

વÃગાળ કર# ૫ �ામ ,ણમાૂ ં/  સહજM  કhરુ મળવીે  !દવસમા ંબ ે

વાર પાણી સાથે લવાથીે  ભયકરં  ]ાસ આપનાર# ખાસીં  મટM છે. 

(૧૨) Pાc, િપFપાપડો અને ધાણા ]ણને  ે પાણીમા ં ભaજવી 

રાખી ગાળ#ને પીવાથી ઉધરસ મટM છે. (૧૩) Øદ#નાનો રસ 

પીવાથી ઉધરસ, ઊલટ#, અિતસાર અને કૉલરામાે  ંફાયદો થાય 

છે; વાH ુઅને Qિમૃ  પણ મટM છે. (૧૪) બાજર#ના લોટમા ંહળદર 
મળવીે , રા]ે ફાક# લઈ પાણી પીધા િવના Kઈૂ જવાથી ઉધરસ 

મટM છે. (૧૫) રા]ે થોડા શકલાે M  ચણા ખાઈ ઉપર પાણી પીધા 

વગર Kઈૂ જવાથી ઉધરસ મટM છે. (૧૬) લસણ, ખાડં અને 

િસLધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુ

ઘી મળવીે  ચાટવાથી ઉધરસ મટM છે. (૧૭) ભpયરaગણીનો રસ 
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પીવાથી ઉધરસ મટM છે. (૧૮) ૫ �ામ ³ટgુ ંમધ !દવસમા ંચાર 

વાર પીવાથી કફ Äટો પડM છે અને ઉધરસ મટM છે. (૧૯) હળદર 

અને મીઠાવાળા તા\ શકલાે M  ચણા રા]ે Kતાૂ  ંપહલાM  ંખાવાથી 

(ઉપર પાણી પી|ુ ં ન!હ) કાયમી ઉધરસ અને શરદ# મટM છે. 

(૨૦) ભpયરaગણી પડતર જમીનમા ંકM નદ# !કનારાના ભાગમા ં

થતી જોવા મળે છે. તનોે  વલોે  જમીન પર પથરાયલોે  હોય છે. 

તનાે  ંપાન રaગણીના ંપાન ³વા ંહોય છે, તથીે  તનેે ભpયરaગણી 

કહM છે. તનાે  ં પાન ઉપર h�કળુ  કાટાં  હોય છે, તથીે  સ�Qતમાં ંૃ  

તનેે કટકાર#ં  કહ# છે. તનેે મઝાના ં mલ થાય છે, ³મા ં પીળા ં

hકસરું M  હોય છે. એને અર#ઠા ં³વા ંગોળ લીલા ંફળ થાય છે. તે 

પાક#ને Kકાઈૂ  જતા ં પીળા ં પડM છે. તનાે  ઉપર સફદM  રખાઓM  

હોય છે. ભpયરaગણી ગરમ છે. તથીે  તે કફના રોગોમા ંઉપયોગી 

છે. તનાે  ં લીલા ં કM Kકાૂ  ં પાનને અધકચરા ં ખાડ#ં  ઉકાળો કર# 

પીવાથી ;ાસ, સસણી, કફવાળ# ઉધરસ, મોટ# ઉધરસ, લોહ#મા ં

કફ�ુ ંવધ|ુ ંવગરે M મટM છે. (૨૧) :નીૂ  ખાસીં  હોય અને મટતી ન 

હોય તો ૧-૧ ચમચી હળદરનો પાઉડર પાણી સાથે સવાર-

બપોર-સાજં ફાકવાથી આરામ થાય છે. આ 6યોગ કોઈ પણ 

¥ય%4ત ગમે �યા ંકર# શકM છે. (૨૨) હરડM, લaડ#પીપર, Kઠંૂ અને 

કાળા ં મર# સરખા વજને િમµ કર#, એ િમµણથી બમણા 

વજનનો ગોળ મળવીે  ચણી બોર ³વડ# ગોળ# બનાવવી. બ�બે 

ગોળ# સવાર, બપોર અને સા³ં ,સવાથીૂ  અ@ણ/, અSZચુ  અને 

ઉધરસ મટM છે. (૨૩) પીપર, પીપર#+ળૂ, બહડાM  ંઅને Kઠૂ�ં ુ ં
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સમભાગે ,ણૂ/ અડધી ચમચી ³ટgુ ંબે ચમચી મધમા ંિમµ 

કર# સવાર-સાજં લવાથીે  ઉધરસ આåયવ(/  ્મટ# \ય છે. 

(૨૪) અર8સીનાૂ  ંપાન વાટ# બ ેતોલા રસ કાઢ# અડધો તોલો 

મધ મળવીે  !દવસમા ંબ ેવાર પીવાથી કફવાળ# ઉધરસ મટM છે.  

(૨૫) શરપખાના +ળન સળગાવી બીડ#ની ³મ �માડો પીવાથી ં ૂ ે ૂ

ઉધરસ બસી \ય છે ે. (૨૬) ભpયરaગણી, અર8સી અન Kૂ ે ૂઠંનો 

ઉકાળો કર# પીવાથી ઉધરસ-;ાસ મટ છM ે. (૨૭) ભpયરaગણીના ં

+ળ અન લaડ#પીપર સરખા વજન લઈ ,ણ કર# અડધી ૂ ે ે ૂ /
ચમચી ,ણ મધ સાથ !દવસમા બથી ]ણ વાર લવાથી ૂ ે ં ે ે/
કફવાળ# ઉધરસ થઈ હોય અન કફની Zચકાશન લીધ ખાસી ે ે ે ં

મટવા¡ નામ જ લતી ન હોય ત પણ સાર# થઈ \ય છું ે ે ે . કમ M

ક એM નાથી Zચકાશ ઓછ# થઈ કફ નીકળવા લાગ છે ે, અન ે

ઉધરસમા આરામ થાય છં ે. (૨૮) નાની વાડક#મા થો8 પાણી ં ંુ

લઈ લિવLગ અન નાગરવલના પાન નાખી ઉકાળ# ચોળ#ન ે ે ં ે

પીવાથી ઉધરસ મટ છM ે. (૨૯) એક એલચી સોયમા પરોવી ં

દ#વાની Îયોતમા બાળ#ં , તન લસોટ# મધે ે -ઘીમા મળવી ં ે

!દવસમા ]ણં -ચાર વાર ચાટવાથી Kક# ખાસી મટ છૂ ં M ે. (૩૦) ૧૦ 

�ામ દશી !દવલ અજમો ચાવતા ચાવતા મpમા નાખીન M ે ં ં ં ે

ચાવીન પટમા ઉતાર# દવાથી વાHે ે ં M -ુમળની �d� થતા Kક# ુ ં ૂ

ઉધરસમા પણ ઉFમ પ!રણામ આવ છં ે ે. કફવાળ# ઉધરસમા ં

ઘી-તલ બધ કરવાે ં .ં ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ    ----    લોહ#િમિµતલોહ#િમિµતલોહ#િમિµતલોહ#િમિµત    કફવાળ#કફવાળ#કફવાળ#કફવાળ#  
આમલીના ક,કાૂ  શક#ે , ઉપરના ંફોતરા ંકાઢ# નાખી, તનીે  �ક#ૂ  
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કર# મધ અને ઘી મળવીે  ખાવાથી cતકાસ (લોહ#િમિµત 

કફવાળ# ઉધરસ ) મટM છે.  

ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ, ;ાસ;ાસ;ાસ;ાસ, ઈયોિસનોફ#Zલયાઈયોિસનોફ#Zલયાઈયોિસનોફ#Zલયાઈયોિસનોફ#Zલયા આ ]ણે કફના 

રોગ છે આથી ઠડકથીં  Bરૂ  રહ|M ુ.ં ઠડાં  પદાથ� કM ઠડાં  

વાતાવરણથી બચ|ુ.ં કબ�જયાત કM અ@ણ/ થવા ન દ|M ુ.ં 

gખૂા અને ગરમ પદાથ� સારા. ધાણી, ચણા, મમરા, પૌઆ 

કફ ઘટાડશે. લસણ, 8ગળ#ુ ં , રાઈ મથીે  હળદર, અજમો, 

લિવLગ,  Kઠંૂ, મર#, પીપર, આBુ, નાગરવલનાે  ંપાન સારા.ં   

ઉપવાસઉપવાસઉપવાસઉપવાસ  ÎયારM પણ બીમાર# આવે, ખાસ કર#ને 

પાચનત]નોં  કોઈ રોગ હોય  કM શરદ#-સળખમે  6ધાન કોઈ દદ/  

હોય તો �વ�થ થવાનો ઉપવાસ એ વગર પૈસાનો ઉFમ ઉપાય 

છે. ઉપવાસથી તન-મનની �d�ુ  થાય છે અને દવાથી ³ કામ 

થ( ુ ં નથી તે ઉપવાસથી ચારગ¡ુ ં ઝડપથી થાય છે. 

ઉપવાસથી દMહની �d�ુ  સાથે મનની પણ �d�ુ  થાય છે. અનેક 

સભિવતં  રોગોને અટકાવવા માટM પણ ઉપવાસ મહાન 

અકસીર ઈલાજ છે. ઉપવાસથી શર#ર હલQંુ બને છે, રોગો 

અને દોષો બળ# \ય છે, ખાવા-પીવામા ં SZચુ  ઉ�પ½ થાય 

છે, સાર# �ખૂ લાગે છે, તPાં  અને &લાિન નાશ પામે છે. 

શર#રની બધી ઈ�OPયો િનમળ/  અને ચપળ બને છે.  
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ઉબકાઉબકાઉબકાઉબકા  સારા ંપાકા ંલa^નાુ  ૪૦૦ �ામ રસમા ં૧ !કલો ખાડં 

નાખી, ઉકાળ#, ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ.ં શરબત ગરમ 

હોય �યારજM  કપડાથી ગાળ# ઠ8ું થાય એટલે શીશીઓમા ંભર# 

લ|ે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી ૨૫ �ામ ³ટgુ ંપાણી મળવીે  પીવાથી 

ઉબકા મટM છે. 

ઉરઉરઉરઉર::::cતનોcતનોcતનોcતનો    ર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવ  બોરડ#ની લાખ ૨૦ �ામ લઈ 

4વાથ કર# તમાે  ં�રૂા કોળાનો રસ મળવીે  !દવસમા ંબ-ે]ણ વાર 

પીવાથી ઉરઃcતનો ર4ત�ાવ બધં થાય છ◌ેે .  

WદરનોWદરનોWદરનોWદરનો    ડખડખડખડખંંંં     કોSંુ કોપSંુ +ળાનાૂ  રસમા ંઘસી Wદર કરડtો 

હોય �યા ંલપે  કરવાથી ફાયદો થાય છે.  

WદરોનોWદરોનોWદરોનોWદરોનો    ]ાસ]ાસ]ાસ]ાસ     ટપOટાઈનમા¾  ંનકામા કપડાનાં  મોટા મોટા 

`કડાૂ  બોળ# પોતા ં બનાવી Wદર આવવાના દરકM  દર પાસે 

અગર તો ઘરના તમામ �ણૂ ેદબાવી દવાM .ં દરરોજ પોતા ંતા\ ં

બનાવી +કતાૂ  રહ|M ં.ુ Wદરો જbર ભાગી \ય છે.  

ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ# - (૧) ૧૦-૧૦ �ામ આBનોુ  રસ અને 8ગળ#નોુ ં  રસ 

િમµ કર# પીવાથી ઊલટ# મટM છે. (૨) ૧૦-૧૦ �ામ Pાc અને 

ધાણા વાટ# પાણીમા ંએકરસ કર# પીવાથી િપFની ઊલટ# મટM 

છે. (૩) એલચી�ુ ં એકથી બ ે �ામ ,ણૂ/ અથવા એલચીના 
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તલનાે  ંપાચં ટ#પા ંદાડમના શરબતમા ંમળવીે  પીવાથી ઊબકા 

અને ઊલટ# મટM છે. (૪) કળનોM  રસ મધ મળવીે  પીવાથી 

ઊલટ# મટM છે. (૫) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી 

ઊલટ# મટM છે. (૬) ગઠોડાં  અને Kઠ�ૂં ં ુ ૩-૩ �ામ ,ણૂ/ મધમા ં

ચાટવાથી ઊલટ# મટM છે. (૭) \યફળ ચોખાના ધોવાણમા ં

ઘસીને પીવાથી ઊલટ# મટM છે. (૮) ટામટાનાે  રસમા ં ચોથા 

ભાગ ે સાકર નાખી જરાક એલચીના દાણા�ુ ં ,ણૂ/, સહજM  મર# 

અને લિવLગ�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  પીવાથી ઊલટ# મટM છે. (૯) તજ 

લવાથીે  ઊલટ# મટM છે. (૧૦) તજ�ુ ંતલે  બથીે  ]ણ ટ#પા ંએક 

કપ પાણીમા ં મળવીે  લવાથીે  ઊલટ#મા ં ફાયદો થાય છે. (૧૧) 

તજનો ઉકાળો પીવાથી િપFને લીધે થતી ઉલટ# મટM છે. (૧૨) 

નાZળયરનાે  ઉપરના ંછોડાનેં બાળ# તનીે  રાખ મધમા ંચટાડવાથી 

ઊલટ# મટM છે. (૧૩) આમળાના રસમા ંચદનં  અથવા પીપર�ુ ં

,ણૂ/ નાખી મધમા ંચાટવાથી ઊલટ# બધં થાય છે. (૧૪) બોરના 

ઠZળયાની મÞ\, મમરા, વડના >Qરુ  અને ³ઠ# મધ એ ચારનોM  

4વાથ કર#, તમાે  ંમધ અને સાકર નાખી પીવાથી ઉલટ# મટM છે. 

(૧૫) મધમા ંગોળનો રસ મળવીે  પીવાથી ઊલટ# બધં થાય છે. 

(૧૬) મર# અને મીRંુ એક] કર# ફાકવાથી ઊલટ#મા ં ફાયદો 

થાય છે. (૧૭) મીઠા લીમડાના પાનનો ઉકાળો કર# પીવાથી 

ઊલટ# મટM છે. (૧૮) મીઠા સાથે મર# વાટ#ને લવાથીે  ઊલટ# 

બધં થાય છે. (૧૯) લa^ ુઆ8ુ ંકાપી બે ફાડ કર# ઉપર થોડ# Kઠંૂ 

અને િસLધવ નાખી >ગારા પર +ક#ૂ  ખદખદાવી રસ ,સવાથીૂ  
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અ@ણની/  ઊલટ# મટM છે. (૨૦) લa^ ુકાપી તનીે  ચીર#ઓ પર 

ખાડં ભભરાવી ,સવાથીૂ  હોજર#ના Bિષતૂ  અ½િવકારથી થયલીે  

ઊલટ# મટM છે. (૨૧) શકલાે M  મગનો કાઢો કર# તમાે  ંમમરા, મધ 

અને સાકર નાખી પીવાથી ઊલટ# મટM છે. એનાથી દાહ, �વર 

અને અિતસારમા ં પણ ફાયદો થાય છે. (૨૨) પાકા દાડમના 

રસમા ંશકલાે M  મKરનોૂ  લોટ મળવીે  પીવાથી િ]દોષજOય ઉલટ# 

મટM છે. (૨૩)  Kક#ૂ  મોસબીં  બાળ#, રાખ કર# મધમા ંચાટવાથી 

ઊલટ# બધં થાય છે. (૨૩)  !હLગને પાણીમા ંવાટ# લપે  કરવાથી 

વાH�ુ ુ ં અ�લોમનુ  થઈ ઊલટ# મટM છે. (૨૪) ફોતરા ં સાથનીે  

એલચી બાળ# તનીે  .૮ �ામ ભ�મ મધ સાથે વારવારં  

ચટાડવાથી કફજOય ઊલટ# મટM છે. (૨૫) \ં^ડ#નીુ  છાલની 

રાખ મધ સાથે લવાથીે  ખાટ# ઊલટ# મટM છે. (૨૬) આમલી 

પાણીમા ંપલાળ#, મસળ#, ગાળ#ને પીવાથી િપFની ઊલટ# બધં 

થાય છે. (૨૭) Cબાના ંઅને \ં̂ નાુ  ંQમળાુ  ંપાનનો ઉકાળો ઠડોં  

કર# મધ મળવીે  પીવાથી િપFજOય ઊલટ# મટM છે. (૨૮) જવને 

ચારગણા પાણીમા ંઉકાળ#, ]ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર#, 

એક કલાક ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લ|ે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલn 

વૉટર કહM છે. એ પીવાથી ઊલટ# મટM છે. (૨૯) દાણા કાઢ# 

લીધલાે  મકાઈના ડોડા બાળ#, રાખ કર#, ૧/૨ થી ૩/૪ �ામ 

રાખ મધ સાથે ચાટવાથી ઊલટ# તરત જ બધં થાય છે. (૩૦) 

લિવLગના તલનાે  ં બે-]ણ ટ#પા ં ખાડં કM પતાસામા ં લવાથીે  

ઊલટ# મટM છે. (૩૧) રાઈ પાણીમા ંવાટ# ગાઢો મલમ બનાવી 
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પટે  પર બધે ચોપડ# દઈ કડક પાટો બાધીં  દવાથીM  ઊલટ# મટM 

છે. ગણતર#ના કલાકોમા ં જ ચમ�કા!રક લાભ થાય છે. (૩૨) 

સારા ં પાકા ં લa^નાુ  ૪૦૦ �ામ રસમા ં ૧ !કલો ખાડં નાખી, 

ઉકાળ#, ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ.ં શરબત ગરમ હોય 

�યારજM  કપડાથી ગાળ# ઠ8ું થાય એટલે શીશીઓમા ંભર# લ|ે ં.ુ 

આ શરબત ૧૫થી ૨૫ �ામ ³ટgુ ં પાણી મળવીે  પીવાથી 

ઊલટ# મટM છે. (૩૩) વ!રયાળ#નો અક/ લવાથીે  તાવની ઊલટ# 

અને તરસ Bરૂ  થાય છે. (૩૪) વડના તા\ ંQણાૂ  ંપાનને લસોટ# 

રસ કાઢ# પીવાથી ઉલટ# બધં થાય છે. ઊલટ#મા ંલોહ# પડ(ુ ં

હોય તો પણ આ 6યોગથી મટM છે. (૩૫) બરફ ,સવોૂ , બને 

તટલોે  6વાહ# અને ઓછો ખોરાક આપવો. (૩૬) ઉલટ#મા ં�ઘ 

ઘણી સાર#. (૩૭) લa^�ુ ુ ં શરબત પી|ુ.ં (૩૮) દાડમ, Pાc, 

સતરાં ,ં મોસબીનોં  રસ લવોે . (૩૯) (લસીના રસમા એલચી� ુ ું ં

,ણ નાખી પીવાથી િ]દોષજOય ઊલટ# મટ છૂ M ે/ . (૪૨) દાડમનો 

રસ કM લa^નો રસ પીવાથી ઉલટ# મટ છુ M ે. ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#    ----    કોઈપણકોઈપણકોઈપણકોઈપણ    
\તની\તની\તની\તની - ધાણા, Kઠંૂ, સાકર અને નાગરમોથ ચારM ૫-૫ �ામ 

૩૫૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં ઉકાળ#, ચોથા ભાગ�ુ ં પાણી બાક# રહM 

�યારM ગાળ#ને પીવાથી ગમે તે કારણે થતી ઊલટ# મટM છે. 

ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#    બધબધબધબધંંંં    કરવીકરવીકરવીકરવી    - રાઈને ઝીણી વાટ#, પાણીમા ં પલાળ#, 
પટે  ઉપર લપે  કરવાથી ઊલટ# તરત જ બધં થઈ \ય છે. 

ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#    અનઅનઅનઅનેેેે    ઉબકાઉબકાઉબકાઉબકા- (૧) ૧-૨ ચમચી (લસીનાુ  પાનનો રસ ૧ 
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ચમચી સાકર કM મધ મળવીે  કલાક દોઢ કલાકM પીવાથી વાH�ુ ુ ં

શમન થવાથી ઊલટ#-ઊબકા બધં થાય છે. (લસીથીુ  વાH ુઅને 

મળ બન�ં ે ં ુ અ�લોમનુ  થાય છે. (૨) સોડા પાણી પીવાથી 

ઊલટ#-ઉબકા મટM છે. (૩)  ૧-૧ નાની ચમચી હરડનોM  પાઉડર 

મધ સાથે ચાટવાથી ઊલટ# મટM છે. લોહ#નીલોહ#નીલોહ#નીલોહ#ની    ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ# મીઠા 
લીમડાના ં પાનને પાણીમા ં વાટ#ને પીવાથી લોહ#ની ઊલટ#મા ં

લાભ થાય છે.  સગભાનીસગભાનીસગભાનીસગભાની// //     ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#- ધાણા�ુ ં,ણૂ/ ૩ �ામ અને 

સાકર ૧૦ �ામ ચોખાના ઓસામણમા ંમળવીે  પીવાથી સગભાની/  

ઊલટ# બધં થાય છે. 

�ઘ�ઘ�ઘ�ઘ (:ઓુ  અિનPા) સતત કામ કરતા રહવાM  વ�ચ ેઓછામા ં

ઓછ# આઠ કલાકની �ઘ �વા�Xય માટM આવ�યક છે. �ઘ�ઘ�ઘ�ઘ    વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   
પડતીપડતીપડતીપડતી (૧) વ� ુ પડતી �ઘ આવતી હોય તો વડના પાકા 

પાનનો ઉકાળો કર#ને પીવો. અને વ� પડતી �ઘ આવતી હોય ુ

તો મીઠાઈઓ, ફળો, ચોખા, બટાટા અન ભાર ખોરાક બધ કરવો ે M ં

ક ઓછો કરવોM . (૨) Bધ વગરની ફ4ત લa^નો રસ નાખલી ૂ ુ ે

ચાય સવાર-સાજ ં ૧-૧ કપ પીવાથી વ� પડતી �ઘની ફ!રયાદ ુ

મટ છM ે. (૩) દરરોજ સવાર-સાજં વ!રયાળ#નો ૧-૧ કપ તાજો 

ઉકાળો કર#ને પીવાથી અિતિનPાની (વ� ુ પડતી �ઘ-

આળસની) ફ!રયાદ મટM છે.  
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ઍિસ!ડટ#ઍિસ!ડટ#ઍિસ!ડટ#ઍિસ!ડટ#     �Àયાૂ  પટેM એિસ!ડટ# થતી નથી. અિતશય 

તીખા, ખારા, ખાટા, કડવા રસવાળા આહારનો વધારM પડતો કM 

સતત ઉપયોગ ઍિસડ#ટ# કરM છે. હોજર#મા ંિપFનો ભરાવો થાય 

�યારM તે આહાર સાથે ભળ# આથો ઉ�પ½ કરM છે, અને બહાર 

નીકળવા 6ય�ન કરM છે. આથી ગળામા,ં છાતીમા,ં પટમાે  ં

બળતરા થાય છે. કોઈને િશર:�ળૂ અને ખાટ#, કડવી ઉલટ# 

થાય. જxયા પછ# બ]ણે  કલાકM, અડધી રા]ે, નરણા કોઠM સવારM 

આ તકલીફ વધે. આ|ુ ં થાય �યારM એકાદબે ઉપવાસ કરવા. 

પછ# છસાત !દવસ BધપUઆૂ , ખીર, રોટલી અને Bૂધ જ લવાે .ં 

(૧) સફદM  8ગળ#ુ ં ને પીસી તમાે  ંદહa અને સાકર મળવીે  ખાવાથી 

એિસ!ડટ# મટM છે. (૨) Pાc અને નાની હરડM સરખે ભાગે લઈ 

સાકર મળવીે  bિપયાભાર ગોળ# બનાવી ખાવી. (૩) કોળાના 

રસમા ંસાકર નાખી પી|ુ.ં (૪) ગઠોડાં  અને સાકર�ુ ં,ણૂ/ લ|ે ં.ુ 

(૫) Kઠંૂ, ખડ# સાકર અને આમળા�ં ુ ં ,ણૂ/ લ|ે ં.ુ (૬) અડધા 

લીટર પાણીમા ં ૧ લa^નોુ  રસ અડધી ચમચી સાકર નાખી 

જમવાના અડધા કલાક પહલાM  ં પી|ુ.ં (૭) ધાણા @રા�ુ ં ,ણૂ/ 

ખાડં સાથે લ|ે ં.ુ (૮) ૧૦૦થી ૨૦૦ િમ.Zલ. Bધમાૂ  ં થોડ# સાકર 

તથા ઘીમા ંસાતળલાં ે  ં૪-૫ કાળા ંમર#�ુ ં,ણૂ/ નાખી સા³ં પી|ુ.ં 

(૯) ૧થી ૨ �ામ ³ટલો ખાવાનો સોડા ધાણા-@Sનાુ  ,ણમાૂ ં/  

અથવા Kદશનુ /  ,ણમાૂ ં/  મળવીને  ે લ|ે ં.ુ (૧૦) આમળા�ુ ં ,ણૂ/ 

રોજ સવારM અને સા³ં ૧-૧ ચમચી લ|ે ં.ુ (૧૧) ધાણા અને Kઠ�ૂં ં ુ
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,ણૂ/ પાણી સાથે લ|ે ં.ુ (૧૨) સતરાનાં  રસમા ં શકgે M ં ુ @Sંુ અને 

િસLધવ નાખી પી|ુ.ં (૧૩) દરરોજ ભોજન બાદ કM ના�તા બાદ 

એકાદ મોટો `કડોૂ  કોપSંુ �બૂ ચાવીને ખાવાથી એિસ!ડટ# મટM 

છે. લીgુ ંકોપSંુ અ◌ામા ંવ� ુલાભ કરM છે. - તરોપો નહa. (૧૪) 

હમશાં ે  ં ભોજન કM ના�તા બાદ એકાદ કTM ં ખાવાથી એિસ!ડટ# 

થતી નથી. મ�6મહનાુ ે  દદÐઓ કા,ુ ં કTM ં લઈ શકM. એકાદ બ ે

`કડાૂ  કTM ં ખાવાથી પણ એિસ!ડટ# મટ# \ય છે. દરરોજ સવાર-

સાજં જxયા બાદ ૧-૧ કTM ં એલચી અને સાકર ભભરાવી 

ખાવાથી એિસડ#ટ# મટM છે. (૧૫) ઔષધોમા ંઅિવપિFકર ,ણૂ/ 

અને લવણભા�કર ,ણૂ/ અડધી-અડધી ચમચી સવારM, બપોરM 

અને સા³ં લ|ે ં.ુ શતાવર# ,ણૂ/, સાકર અને ઘી એક એક ચમચી 

િમµ કર# સવાર-સાજં લવાે .ં �વા!દ<ટ િવરચનM  ,ણૂ/ રોજ રા]ે 

એક ચમચી લ|ે ં.ુ  સાથે સાથે ઉZચત પર@M  પણ જbર# છે. (૧૬) 

આમળાનો રસ ૧૦ �ામ, પાણીમા ંÄદલીં M  કાળ# Pાc ૧૦ �ામ 

અને મધ ૫ �ામ એક] કર# પીવાથી અxલિપF મટM છે. (૧૭) 

૨૫૦ િમ.Zલ. પાણીમા ંએક લa^નોુ  રસ િનચોવી ૫ �ામ ખાડં 

નાખી દરરોજ બપોરના ભોજનના અધા/ કલાક પહલાM  ંપીવાથી 

એકાદ માસમા ં અxલિપF મટM છે. આ પી¡ુ ં કદ# પણ ભોજન 

બાદ પી|ુ ંનહa, નહaતર હોજર#નો રસ વ� ુખાટો થઈ એિસ!ડટ# 

વધી જશે. (૧૮) Pાc અને વ!રયાળ# રા]ે ૨૫૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં

ભaજવી રાખી, સવારM મસળ#, ગાળ# તમાે  ં ૧૦ �ામ સાકર 

મળવીે  થોડા !દવસ Kધીુ  પીવાથી અxલિપF-ખાટા ઓડકાર, 
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ઉબકા, ખાટ# ઉલટ#, મpમા ંફો~લા થવા, પટમાે  ંભારપ¡M ં ુવગરે M 

મટM છે. (૧૯) ૧૦૦ �ામ Pાc, ૧૦૦ �ામ નાની હરડM અને ૨૦૦ 

�ામ સાકર મળવીે  ૧૦-૧૦ �ામની ગોળ# કર# લવાથીે  

અxલિપF મટM છે.  (૨૦) આમળાનોં  +ર�બોુ  કM આમળા�ુ ં

શરબત લવાથીે  અxલિપF મટM છે. (૨૧) Pાc, હરડM અને 

સાકર�ુ ં સવને  કરવાથી અxલિપF મટM છે. (૨૨) લa^નાુ  mલ 

અને સચળનં  ેઆBનાુ  રસમા ંપીવાથી અxલિપF મટM છે. (૨૩) 

સવારM (લસીનાુ  ંપાન, બપોરM કાકડ# અને સા³ં િ]ફળા�ુ ંસવને  

કરવાથી અxલિપF મટM છે. (૨૪) અનનાસના કકડા પર મર# 

તથા સાકર ભભરાવી ખાવાથી અxલિપF મટM છે. (૨૫)  

કારલાનાM  ં mલ અથવા પાનને ઘીમા ંશક#ે  (�વાદ માટM  િસLધવ 

મળવીે ) ખાવાથી અxલિપFને લીધે ભોજન કરતા ં જ ઊલટ# 

થતી હોય તો તે બધં થાય છે. (૨૬)  Qમળાુ  +ળાૂ  સાકર મળવીે  

ખાવાથી અથવા તનાે  પાનના રસમા ં સાકર મળવીે  પીવાથી 

અxલિપF મટM છે. (૨૭) કોળાના રસમા ંસાકર નાખી પીવાથી 

અxલિપF મટM છે. (૨૮) ધોળ# 8ગળ#ુ ં  બાર#ક પીસી, દહa અને 

સાકર મળવીે  ખાવાથી અxલિપF અને ગળાની બળતરા મટM છે. 

(૨૯) Kઠંૂ, આમળા ં અને ખડ# સાકર�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ કર#ને 

લવાથીે  અxલિપF મટM છે. (૩૦)  કોકમ, એલચી અને સાકરની 

ચટણી બનાવી ખાવાથી ઍિસ!ડટ# મટM છે. (૩૧) એક ચમચો 

કાળા તલ પાણીમા ં પલાળ#, વાટ#, માખણ કM દહaમા ં મળવીે  

રોજ સવારM ખાવાથી એિસડ#ટ# મટM છે. (૩૨) એક ચમચી 
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અિવપિFકર ,ણૂ/ Bધૂ  સાથે સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  

ઍિસડ#ટ# મટM છે. (૩૩) બદામ, િપ�તા, અખરોટ, મગફળ# ³વો 

Kકોૂ  મવોે  થોડા 6માણમા ંખાવાથી એિસડની અસર જતી રહM છે 

અને આ બધામા ંકÅ~શયમM  હોવાથી દાતં મજ^તૂ થાય છે.  

એઈ�સએઈ�સએઈ�સએઈ�સ ૧-૧ ચમચી બીલાનો પાઉડર કM બીલાનો +ર�બોુ  

સવાર-સાજં લતાે  રહવાથીM  એઈ�સથી બચી શકાય છે, અને જો 

એઈ�સ થયો હોય તો પણ તનીે  સામે રcણ મળે છે. 

એપે�Oડ4સએપે�Oડ4સએપે�Oડ4સએપે�Oડ4સ (C]h�છુ  શોથ) (૧)  એપOડ#cનોે  સખત 

Bુ:ખાવો થતો હોય અને ડો4ટોરોએ તા�કાZલક ઑપરશનM  

કરવાની સલાહ આપી હોય એવા સજોગોમાં  ં પણ કાળ# માટ# 

પલાળ# પટે  ઉપર એપOડ#cનાે  ભાગ પર રાખવી. થોડ# થોડ# 

વારM માટ# બદલવી. ]ણ !દવસ Kધીુ  િનરાહાર રહ|M ં.ુ ચોથા 

!દવસે મગ�ુ ંપાણી અડધી વાડક#, પાચમાં  !દવસે એક વાડક#, 

છãા !દવસે પણ એક વાડક# અને સાતમા !દવસે �ખૂ 6માણ ે

મગ ખાવા. આઠમા !દવસે મગ સાથે ભાત લઈ શકાય. નવમા 

!દવસથી શાક-રોટલી ખાવી શb કરવી. આ 6યોગથી એપOડ#cે  

મટ# જશે, અને @વનમા ંફર# કદ# થશે ન!હ. (૨.) દરરોજ ]ણ 

િમિનટ પાદપિåમોFાસન કરવાથી પણ થોડા જ !દવસોમા ં

એપOડ#સાઈટ#સે  મટ# \ય છે. (૩) જમવા પહલાM  ંઆBુ, લa^ ુ

અને િસLધવ ખાવાથી C]h�છુ  6વાહમા ંલાભ થાય છે. (૪) 
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જો શbઆત જ હોય તો !દવલે  આપવાથી અને ચાર-પાચં 

!દવસ મા] 6વાહ# ચીજ અથવા બની શકM તો ઉપવાસ 

કરવાથી સોજો ઊતર# \ય છે અને ઓપરશનનીM  જbર રહતીM  

નથી. (૫) ઓપરશનનીM  ખાસ ઉતાવળ ન હોય તો દરરોજ 

સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી !દવલે  ચાટતા રહવાથીM  અને ઉપરથી 

થો8ુ ંપાણી પીવાથી સાSંુ થવાની શÔતા રહM છે. ઉપાય દરરોજ  

િનયિમત કરવો જોઈએ.   

એલજnએલજnએલજnએલજn ૨ �ામ ગઠોડા� ,ણં ં ૂુ /, ૨ �ામ ³ઠ#મધ� ,ણ અન ું ૂ ે/

૧ �ામ mલાવલી ફટકડ#� ,ણ િમµ કર# સવારે ં ૂુ / -સાજ લવાથી ં ે

મા] સાત !દવસમા એલજn મટ છં M ે.  

ઓડકારઓડકારઓડકારઓડકાર    ખાટાખાટાખાટાખાટા  લa^ ુઆ8ુ ંકાપી બે ફાડ કર# ઉપર થોડ# 

Kઠંૂ અને િસLધવ નાખી >ગારા પર +ક#ૂ  ખદખદાવી રસ 

,સવાથીૂ  ખાટા ઓડકાર મટM છે. 

કફકફકફકફ (૧) ૨૦૦ �ામ આBુ છોલી ચટણી બનાવી ૨૦૦ �ામ 

ઘીમા ંશકવીે . શકાઈને  ેલાલ થાય �યારM એમા ં૪૦૦ �ામ ગોળ 

નાખી શીરા ³વો અવલહે  બનાવવો. આ અવલહે  સવાર-સાજં 

૧૦-૧૦ �ામ ³ટલો ખાવાથી કફ|d�ૃ  મટM છે. 6Kતાનુ ે 

ખવડાવવાથી તે ખોરાક સાર# ર#તે લઈ શકM છે. (૨) ૧૦-૧૫ 
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�ામ આBનાુ  રસમા ંમધ મળવીે  પીવાથી કઠમાં  ંરહલોM  કફ Äટો 

પડM છે અને વાH ુ મટM છે. એનાથી ¢દયરોગ, આફરો અને 

�ળમાૂ  ંપણ ફાયદો થાય છે, ખોરાક 6�યે SZચુ  ઉ�પ½ થાય છે 

અને જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય છે. (૩) આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ 

અને િસLધવ એક] કર# ભોજનની શbઆતમા ંલવાથીે  કફ મટM 

છે. (૪) છાતીમા ં કફ Kકાઈનૂ  ે ચpટ# \ય, વારવારં  વગhવકે ૂ /  

ખાસીં  આવે �યારM Kકાયલોૂ ે  કફ કાઢવા માટM છાતી પર તલે  

ચોપડ# મીઠાની પોટલી તપાવી શકે  કરવો. (૫)  8ુગંળ#ના 

કકડા કર# ઉકાળો કર# પીવાથી કફ Bરૂ  થાય છે. (૬) પાક# 

સોપાર# ખાવાથી કફ મટM છે. (૭) mદ#નાનો તાજો રસ અથવા 

અક/ કફ Bરૂ  કરM છે. (૮) બથીે  ચાર Kકાૂ  ં >@ર સવારM અને 

સા³ં Bધમાૂ  ંગરમ કર# ખાવાથી કફ�ુ ં6માણ ઘટM છે. (૯) રા]ે 

Kતીૂ  વખતે ૩૦-૪૦ �ામ ચણા ખાઈ ઉપર ૧૦૦-૧૨૫ �ામ Bધૂ  

પીવાથી ;ાસનળ#મા ંએકઠો થયલોે  કફ સવારM નીકળ# \ય છે. 

(૧૦) વગણr  કફ મટાડM છે. (૧૧) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને િસLધવ 

દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ �ામ બી 

કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક પીસી બરણીમા ં ભર# 

લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  ૨૦ �ામ ³ટgુ ં

સવાર-સાજં ચાટવાથી કફ મટM છે. (૧૨) કફ હોય તો પાણી થો8ુ ં

ગરમ હોય ત|ે ં ુ પી|ુ.ં (૧૩) વાટલીM  રાઇ એકાદ નાની ચમચી  

સવાર સાજં પાણીમા ંલવાથીે  કફ મટM છે. નાના બાળકોમા ંપણ 

કફ�ુ ં6માણ વધી \ય તો રાઇ આપી શકાય, પર(ં  ુએ ગરમ 
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હોવાથી એ�ુ ં 6માણ બq ુઓÕ ં રાખ|ુ.ં (૧૪) એલચી, િસLધવ, 

ઘી અને મધ એક] કર# ચાટવાથી કફરોગ મટM છે. (૧૫) 

છાતીમા ં જમા થયલોે  કફ કમયM ે  કર# બહાર નીકળતો ન હોય 

અને �બૂ તકલીફ થતી હોય, @વન-મરણનો 6© ઉપ%�થત 

થયો હોય તો દર અડધા કલાકM bPાc પાણીમા ં ઘસી મધમા ં

મળવીે  ચાટતા રહવાથીM  ઉલટ# થઈ કફ બહાર નીકળ# \ય છે 

અને રાહત થાય છે. (૧૬) સતત ચાg ુ રહતીM  ઉધરસમા ં કોકો 

પીવાથી ફાયદો થાય છે. કોકોમા ંâીઓÉોમાઈન નામ�ુ ંત��વ 

હો છે ³ કફ Bરૂ  કરM છે. (૧૭) રોજ સવારM અને રા]ે 

નાગરવલનાે  એક પાન પર સાત (લસીનાુ  ંપાન, ચણાના દાણા 

³વડા આBનાુ  સાત `કડાૂ , ]ણ કાળા ં મર#, ચણાના દાણા 

³વડા આઠથી દસ હળદરના `કડાૂ  અને આ બધા પર દોઢ 

ચમચી ³ટgુ ં મધ +ક#ૂ  બી8ુ ં વાળ# ધીમે ધીમે �બૂ ચાવીને 

ખાવાથી ૧૦-૧૫ !દવસમા ં કફ મટM છે. (૧૮) ફફસામાM  ં \મી 

ગયલોે  કફ નીકળતો ન હોય તો ³ઠ#મધ(+લઠ#ુ ે ) અને 

આમળા�ુ ંસમાન ભાગ ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં 

પાણી સાથે લવાથીે  થોડા !દવસોમા ં કફ નીકળ# જઈ ફફસાM  ં

�વ�છ થાય છે. (૧૯) ઘોડાuજ�ુ ં,ણૂ/ મધ સાથે લવાથીે  કફમા ં

લાભ થાય છે. (૨૦) Kઠંૂ, હરડM અને નાગરમોથ દરકM  ૨૦-૨૦ 

�ામ�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ બહડાનીM  છાલના ઉકાળામા ં�બૂ =ટ#ૂં  ૧૨૦ 

�ામ ગોળના પાકમા ંનાખી બરાબર િમµ કર# ચણી બોર ³વડ# 

ગોળ#ઓ બનાવવી. એને Vડા!દવટ#ુ  કહM છે. આ બ�બે ગોળ# 
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!દવસમા ં]ણ વાર ,સવાથીૂ  કફના રોગો, ઉધરસ અને ;ાસમા ં

ફાયદો થાય છે. (૨૧) અર8સીૂ , Pાc અને હરડ�M ં ુસમાન ભાગ ે

બનાવલે  અધકચરો �કોૂ  બથીે  ]ણ ચમચી એક &લાસ પાણીમા ં

અડ�ુ ંપાણી બળ# \ય �યા ંKધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ# ઠ8ું પાડ# 

સવાર-સાજં પીવાથી ર4તિપF, cય, ઉધરસ, િપF�વર, કફના 

રોગો અને કબ�જયાતમા ં ફાયદો થાય છે. (૨૨) સરખા ભાગ ે

mલાવલોે  ટકણખારં , જવખાર, પીપર અને હરડ�M ં ુ બાર#ક ,ણૂ/ 

બનાવી, એનાથી બમણા વજનનો ગોળ લઈ પાક બનાવી ચણી 

બોર ³વડ# ગોળ# વાળવી. !દવસમા ં ]ણ વખત બ�બે ગોળ# 

ધીમે ધીમે ,સવાથીૂ  ગળામા ંવારવારં  થતા કફનો નાશ થાય 

છે. એનાથી હડક#M , દમ, ઉધરસ, શરદ#, �ળૂ અને કફના રોગો 

પણ મટM છે. (૨૩) \વ]ી�ં ં ુ ,ણૂ/ દસ ચોખા ભાર અને 

\યફળ�ુ ં ,ણૂ/ સાત ચોખા ભાર િમµ કર# એક ચમચી મધ 

સાથે ચાટવાથી કફના બધા રોગો મટM છે. વાHથીુ  થતી Kક#ૂ  

ઉધરસમા ંપણ આ ઉપચાર એટલો જ !હતકાર# છે. (૨૪) રોજ 

છાતીએ તલ ક સરસવના તલની માલીશ કર# શક કરવાથી M ે ે

લોહ#માનો કફ ઘટ# \ય છં ે. (૨૫) અર8સીૂ , આB અન લીલી ુ ે

હળદરનો ૧-૧ ચમચી રસ !દવસમા ]ણ વાર લવાથી :ના ં ે ુ

કાકડા, ઉધરસ, ;ાસ-દમ, શરદ# વગર કફના રોગો મટ છે M M ે .  

કફકફકફકફ    અનેઅનેઅનેઅને    િપFિપFિપFિપF (૧) દસકે  તોલા ગરમ પાણીમા ંમીRંુ નાખી 

પ◌ીવાથી ઉલટ# થઈ કફ અને િપF બહાર નીકળે છે. પછ#થી 
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ઉલટ# બધં કરવા ઘી અને ભાત ખાવા.ં (૨) ગોળ સાથે હરડM 

લવાથીે  કફ અને િપF મટM છે.  

કફકફકફકફ    અનેઅનેઅનેઅને    વાHવાHવાHવાH ુુુ ુ  �વાદમા ંતીખી, કડવી અને (ર#ુ  અરણી 

કફ અને વાH ુ મટાડM છે. અરણી જઠરા%&ન 6દ#�ત કરનાર, 

સવાગ}  સો\ ઉતારનાર, ઠડ#ં  લાગતી હોય તો ત�ે ં ુ શમન 

કરનાર, પા8રોગં ુ , ર4તા~પતા, મળની ચીકાશ અને 

કબ�જયાતનો નાશ કરM છે. અરણીના +ળૂ પાણીમા ં ઘસી લપે  

કરવાથી ગાઠં બસીે  \ય છે.         

કફકફકફકફ�વ�વ�વ�વરરરર  મીઠાને તવી પર લાલ રગ�ં ં ુથાય �યા ંKધીુ  શક#ે , 

qફાળાું  ગરમ પાણીમા ં૫ �ામ ³ટgુ ંલવાથીે  કફ�વર મટM છે. 

કબ�જયાતકબ�જયાતકબ�જયાતકબ�જયાત  (૧) ૧ �ામ તજ અને ૫ �ામ હરડ�M ં ુ ,ણૂ/ 

૧૦૦ િમ.Zલ. ગરમ પાણીમા ં રા]ે પીવાથી સવારM �લાસાથીુ  

ઝાડો થઈ કબ�જયાત મટM છે. (૨) ૩૦-૪૦ �ામ કાળ# Pાc રા]ે 

ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ# સવારM મસળ#, ગાળ# થોડા !દવસ 

પીવાથી કબ�જયાત મટM  છે. (૩) િસLધવ અને મર# બાર#ક વાટ# 

Pાcને લગાડ# રા]ે એક એક Pાc �બૂ ચાવીને ખાવાથી 

ઝાડાની �d�ુ  થઈ કબ�જયાત મટM છે. (૪) આBનોુ  ૧૦ �ામ રસ 

અને લa^નાુ  ૧૦ �ામ રસમા ં૧.૫ �ામ િસLધવ મળવીે  સવારM 
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પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૫) આBનોુ  રસ, લa^નોુ  રસ અને 

િસLધવ એક] કર# ભોજનની શbઆતમા ંલવાથીે  કબ�જયાત મટM 

છે. (૬) આમલીને તનાથીે  બમણા પાણીમા ંચાર કલાક ભaજવી 

રાખી, ગાળ#, ઉકાળ#, અ�ુ} પાણી બાક# રહM �યારM ઉતાર#, તમાે  ં

બમણી સાકરની ચાસણી મળવીે , શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ 

�ામ ³ટgુ ં રા]ે પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૭) એક &લાસ 

ઠડાં  પાણીમા ં લa^નોુ  રસ 6ાત:કાળે પીવાથી કબ�જયાતમા ં

ફાયદો થાય છે. અથવા રા]ે Kતાૂ  ંપહલાM  ંપણ પી શકાય. (૮) 

૧૦ �ામ લa^નોુ  રસ અને ૧૦ �ામ ખાડં ૧૦૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં

એકાદ માસ Kધીુ  દરરોજ  રા]ે પીવાથી @ણ/ કબ�જયાત મટM 

છે. (૯) એક &લાસ સહજM  ગરમ પાણીમા ં૧-૧ ચમચી લa^ ુઅને 

આBનોુ  રસ તથા ૨ ચમચી મધ મળવીે  પીવાથી અ@ણ/ અને 

કબ�જયાત મટM છે. (૧૦) સવારમા ં વહલાM  ઊઠ# થો8ુ ં ગરમ 

પાણી પીવાથી દ�ત સાફ આવે છે અને કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે. 

(૧૧) એક ચમચો કાળા તલ પાણીમા ંપલાળ# વાટ# માખણ કM 

દહaમા ં મળવીે  રોજ સવારM ખાવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૧૨) 

એક KQુંૂ >@ર અને ૫-૧૦ બદામ Bધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ#, તમાે  ં

સહજM  ખાડં નાખી રોજ સવારM પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૧૩) 

રા]ે Kતીૂ  વખતે ૩-૪ >@ર �બૂ ચાવીને ખાઈ ઉપર એકાદ 

કપ qફાTૂં ં Bધૂ  પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૧૪) ખ:રુ  રા]ે 

પાણીમા ંપલાળ#, સવારM મસળ#, ગાળ#ને પીવાથી રચM  લાગીને 

મળ�d�ુ  થાય છે. (૧૫) ખ:રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા]ે પાણીમા ં
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પલાળ# રાખી, સવારM મસળ# તમાે  ંમધ નાખી સાત !દવસ Kધીુ  

પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૧૬)   કાળ# Pાc કM લીલી PાQ્ષ 

સાથે ૨૦-૩૦ �ામ કા:ુ ખાવાથી અ@ણ/ કM ગરમીથી થયલીે  

કબ�જયાત મટM છે. (૧૭) \મફળ�ુ ં શાક બનાવી ખાવાથી 

કબ�જયાત મટM છે. (૧૮) \મફળ�ુ ંથોડા !દવસ Kધીુ  િનયિમત 

સવને  કરવાથી ]ણ-ચાર !દવસમા ં જ મળ�d�ુ  થવા માડંM છે 

અને કબ�જયાત મટM છે. કબ�જયાતને લીધે થતો માથાનો 

Bુ:ખાવો અને ન]ે -�ળૂ પણ મટM છે. (૧૯) પાકા ંટામટાે  ંભોજન 

લતાે  ં પહલાM  ં છાલ સ!હત ખાવાથી અને રા]ે Kતાૂ  ં પહલાM  ં

િનયિમત ખાવાથી ધીમે ધીમે કબ�જયાત કાયમ માટM Bરૂ  થાય 

છે. (૨૦) પાકા ં ટામટાનોે ં  એક �યાલો રસ કM Kપૂ દરરોજ 

પીવાથી Cતરડામાં  ં\મલોે  Kકોૂ  મળ Äટો પડM છે અને :નાૂ  

વખતની કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે. (૨૧) રા]ે પાકા ંકળાM  ંખાવાથી 

કબ�જયાત મટM છે. :લાબુ  કM રચM  લવાનીે  જbર રહતીM  નથી. 

(૨૨) મથી�ે ં ુ ૩-૩ �ામ ,ણૂ/ સવાર-સાજં ગોળમા ં કM પાણીમા ં

લવાથીે  કબ�જયાત મટM છે. (૨૩) મથીનાે  ં Qમળાુ  ં પાન�ુ ં શાક 

બનાવીને ખાવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૨૪) રા]ે Kતીૂ  વખતે 

એક-બે નારગીં  ખાવાથી કબ�જયાત મટM છે. નારગીનોં  રસ :નીૂ  

કબ�જયાતને પણ Bરૂ  કર# શકM છે. (૨૫)  સવારM એક �યાલો 

ઠડાં  કM સહજM  ગરમ પાણીમા ંઅને રા]ે Bધમાૂ  ંએક ચમચી મધ 

મળવીે  પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૨૬) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને 

િસLધવ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ 
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�ામ બી કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક પીસી 

બરણીમા ંભર# લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  

૨૦ �ામ ³ટgુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૨૭) 

Pાc, િપFપાપડો અને ધાણા ]ણને  ે પાણીમા ં ભીજવી રાખી 

ગાળ#ને પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૨૮) qફાળાૂં  ગરમ 

પાણીમા ં ૧ થી દોઢ �ામ મીRંુ મળવીે  રોજ રા]ે પીવાથી 

Cતરડા ં સાફ થઈ કબ�જયાત મટM છે. (૨૯) શર#રમા ં ખોટ# 

ગરમીને કારણે ઝાડામા ંરહલM  6વાહ# જળ શોષાઈ જતા ંઝાડાની 

કબ�જયાત થાય છે. ³મને બ]ણે  !દવસે માડં થોડો કઠણ ઝાડો 

થતો હોય તમણે  ે રા]ે Kતાૂ  ં વ� ુ પાણી પી|ુ.ં વહલીM  સવારM 

ઊઠ#ને ઠ8ં ુ પાણી વ� ુ પી|ુ.ં તથીે  ગરમીના દોષથી થયલે  

કબ�જયાત Bરૂ  થશે. તે ર#તે ઝાડો ન જ થાય તો 8શકનમાૂ M  ં

સાધારણ નવશQુંે પાણી ભર|ુ.ં તમાે  ંસા^�ુ ુ ંથો8ુ ં6વાહ# તથા 

Å&લસર#ન ૧ ðસ ઉમર|ે ં.ુ તે પાણીથી  અ◌ૅનીમા લવાથીે  ઝાડો 

તરત જ થઈ \ય છે. કફદોષથી થતી કબ�જયાતમા ં સવારM 

ગરમ પાણી પી|ુ.ં (૩૦) રોજ રા]ે એક ચમચો !દવલે  Bધમાૂ  ં

પી|ુ.ં થોડા !દવસ આ 6યોગ કરવાથી કબ�જયાત Bરૂ  થાય છે. 

(૩૧) વ!રયાળ# અધકચર# શક#ે  કાચની બરણીમા ંસઘર#ં  રાખવી. 

દરરોજ જxયા બાદ બનેં સમય ૧-૧ મોટો ચમચો ભર# �બૂ 

ચાવી ચાવીને ખાવી. 6યોગ દરરોજ િનયિમત કરવો જોઈએ. 

વગર દવાએ કબ�જયાત અવ�ય મટ# \ય છે એમા ં ZબલQલુ  

સદહં M  નથી. (૩૨) કબ�જયા◌ાતમા ંઆખા ંફળ અને શાકભા@�ુ ં
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સવને  રસાહાર ³ટgુ ં જ લાભદાયી છે. પાલખ અને ગાજરનો 

રસ અથવા બટાટા, કાકડ# અને સફરજનનો િમµ રસ લવોે . 

>@ર, બીલીફળ, જમbખ અને સતરાનોં  રસ પણ લઈ શકાય. 

(૩૩) રા]ે તાબાનાં  લોટામા ંસવા Zલટર પાણી ભર# રાખી સવારM 

Kય�દયૂ  પહલાM  ં દાતણ કયા/ િવના પીવાથી કદ# કબ�જયાત 

થતી નથી. (૩૪) રા]ે િ]ફળા�ુ ં ,ણૂ/ પાણી સાથે લ|ે ં.ુ (૩૫) 

૪૦-૫૦ �ામ કાળ# Pાc રા]ે ઠડાં  પાણીમા ં પલાળ#, સવારM 

મસળ# ગાળ#ને થોડા !દવસ પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૩૬) 

ચાÚયા વગરનો લોટ, �બૂ પાQંુ પપૈHુ ંઅને ભોજન પછ# છાસ�ુ ં

સવને  કરવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૩૭) અજમો અને 

બીડલવણ મઠામા ંનાખી પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૩૮) ગમે 

તવીે  :નીૂ  કબ�જયાત પણ ૧-૧ ચમચી હરડનોM  પાઉડર સવાર-

સાજં qફાળાૂં  Bધૂ  સાથે લવાથીે  મટM છે. (૩૯) પાન સ!હત આખો 

કાચો +ળોૂ  િનયિમત ખાવાથી ગમે તવીે  :નીૂ  કબ�જયાત પણ 

મટM છે. (૪૦) કબ�જયાત બધા રોગો�ુ ં +ળૂ છે. આથી પટને  ે

હમશાં ે  ંસાફ રાખ|ુ ંજોઈએ. રા]ે �બૂ મોડા કઈં  ખા|ુ ંન!હ તથા 

ભોજન પછ# બે કલાક Kધીુ  K|ૂ ં ુ ન!હ. (૪૧) રાતે સફરજન 

ખાવાથી @ણ/ મળાવરોધ તથા ઘડપણનો મળાવરોધ મટM છે. 

(૪૨) બી કાઢલીM  Pાc ૨૦ �ામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ િમ.Zલ. Bધૂ  

પીવાથી મળ�d�ુ  થાય છે. (૪૩) �બૂ :નીૂ  ખાટ# આમલી�ુ ં

શરબત !દવસમા ંચાર વખત દર ચાર કલાકને >તરM લવાથીે  

:નીૂ  કબ�જયાત મટM છે. ³મને આમલી અ�Qળુ ૂ  આવતી ન 
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હોય તમને  ેમાટM આ 6યોગ કામનો નથી. (૪૪) વહલાM  ઊઠ#, 

લોટો ભર# પાણી પીને સવારM ફરવા જ|ુ.ં લa^�ુ ુ ંશરબત પી|ુ.ં 

તમાે  ં ખાડનં  ે બદલ ે મીRંુ નાખ|ુ.ં વાલ, વટાણા, ચોળા, ચણા, 

અડદ ³વા વાતવધક/  ખોરાક લવોે  ન!હ. તાદળ\નીં  ભા@ 

ઘણી સાર#. (૪૫) ગરમ Bધમાૂ  ંથો8ુ ંમાખણ અથવા ઘી નાખી 

પીવાથી કબ�જયાતના દદÐને પટે  સાફ જલદ# આવે છે. આ 

ઉપાય વારવારં  કરવાથી વજન અને કૉલ�ટરોલે  બનેં વધી 

જવાનો ભય છે. (૪૬) મaઢ# આવળ, આમળા ં અને હરડ�M ં ુ

સમાન ભાગે બનાવલાે  બાર#ક ,ણનૂ ે/  �d�ુ  ,ણૂ/ કહM છે. 

કબ�જયાતથી મદા%&નં , અSZચુ , આફરો, મસા વગરેM થાય છે. 

એમા ં તથા Cતરડા ં િશિથલ થઈ ગયા ં હોય તો �d�ુ  ,ણૂ/ 

પોતાની 6Qિતનૃ ે અ�Qળુ ૂ  પડM એ મા]ામા ં એકથી બે ચમચી 

³ટgુ ંરા]ે Kતીૂ  વખતે પાણી સાથે લ|ે ં.ુ ,ણૂ/ ઔષધ બે મ!હના 

પછ# પોતાના Vણુ Vમાવુ ે છે, આથી ,ણૂ/ ઘરM બનાવી ઉપયોગ 

કરવો અને બ ે મ!હના પછ# ન|ુ ં ,ણૂ/ બનાવી લ|ે ં.ુ (૪૭) 

નાZળયર�ે ં ુ પાણી પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૪૮) હરડનM  ે

નમકH4તુ  પાણીમા ં૨૪ કલાક 8બાડ#ુ  Kકવીનુ  ેએક હરડM હમશાં ે  ં

મpમા ં +ક#ૂ  રાખવાથી કોઈ પણ 6કારની કબ�જયાત મટM છે. 

(૪૯) પાલકની ભા@ના રસમા ં લa^નોુ  રસ અને @b નાખી 

પીવાથી કબ�જયાત મટM છે. (૫૦) એક કપ ગરમ પાણીમા ં

અડધા લa^નો અન નારગીનો રસ મધ નાખી પીવાથી ુ ે ં
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કબ�જયાત મટ છM ે. (૫૧) સવારના પહોરમા ંએક &લાસ પાણી 

પીવાથી પટે સાફ આવે છે. 

કમરકમરકમરકમર    જકડાવીજકડાવીજકડાવીજકડાવી     (૧.) પcાઘાત, લકવો, સાયટ#કા-રાઝણં , 

સિધવાં , �નાHઓનોુ  Bઃખાવોુ - અ◌ા બધા વાH ુ6ધાન રોગોમા ં

લસણપાક, લસણની ચટણી, લસણના cીરપાકનો ઉપયોગ 

કરવો. અથવા એક કળ#ના લસણની એક કળ# લસોટ# તલના 

તલે  સાથે જમતી વખતે બપોરM અને રા]ે બથીે  ]ણ અઠવા!ડયા ં

ખાવી અ�યતં ફાયદાકારક અને દદનાશક/  ઉપચાર છે. (૨) 

તલ�ુ ં તલે , કોપરલM  કM અOય તલે  જરાક ગરમ કર# Bઃખતીુ  

જકડાયલીે  કમર ઉપર માZલશ કર|ુ.ં તે પછ# સહવાયM  તવાે  

ગરમ પાણીથી કમર ઝારવી. અ◌ા ર#તે બ]ણે  વાર કરવાથી 

Bઃખતીુ  જકડાયલીે  કમર મટશે. કમરનોકમરનોકમરનોકમરનો    BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો - (૧) ૬૦ 
�ામ અજમો ૬૦ �ામ :નાૂ  ગોળમા ંમળવીે , પીસી, તમાથીે ં  ૫-

૫ �ામ ³ટલો સવાર-સાજં લવાથીે  કમરનો Bુ:ખાવો મટM છે. 

(૨) ખ:રુ ની પાચં પશીનોે  ઉકાળો કર# તમાે  ં ૫ �ામ મથીે  

નાખી પીવાથી કમરનો Bુ:ખાવો મટM છે. (૩) પીપળાના ં

+Zૂળયાનો પાઉડર પાણી સાથે એક એક ચમચી સવાર, 

બપોર, સાજં લવાથીે  કમરદદ/  મટM છે. એનાથી કમર 

મજ^તૂ બને છે અને કમર�ુ ંબળ વધે છે. કસરતોકસરતોકસરતોકસરતો (૧) 
જમીન પર બસીે  હાથ આગળ ખચીr  પગના >Vઠાનુ ે પકડવાનો 
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6ય�ન કરો. (૨) ચFા Kઈૂ જઈ પગ વ�ચથીે  �ચા રાખો. (૩) 

�ધા Kઈૂ જઈ પગના પ\ં ]ાસાં  રાખી, જમીન પર નાક 

અડાડ|ુ.ં (૪) ચFા Kઈૂ કમરથીM  ઉપર વળ# વ�ચથીે  ઊભા 

કરલાM  પગના =ટણનૂં  ે અડવા 6યાસ કરો. (૫) �ધા Kઈૂ 

હાથના બળે પડ# રહો. (૬) ચFા Kઈૂ પગ વ�ચેથી ઊભા રાખો, 

�યાર બાદ એક પછ# એક બનેં પગ વારા ફરતી છાતી Kધીુ  લઈ 

જવા 6ય�ન કરો. (૭) �ધા Kઈૂ વારાફરતી બનેં પગ �ચા 

નીચા કરો. (૮) �રસીુ  પર ટèાર બસોે . કમરથીM  વળ# =ટણૂં  

Kધીુ  માYુ ંલઈ \ઓ.  

કમળોકમળોકમળોકમળો  (૧) ૫૦૦ �ામ પાકા ં\ં̂  ુ લઈ તનોે  રસ કાઢવો. 

એને કપડાથી ગાળ# છãા ભાગ ેબાર#ક વાટgM ં ુ િસLધવ મળવ|ે ં.ુ 

એને શીશીમા ં ભર# મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક અઠવા!ડયા Kધીુ  

રાખી +કાવાથીૂ  \ં̂ Pવુ  તૈયાર થાય છે. \ં^Pવુ  CતરM !દવસે 

સવારM કટલાકM  !દવસ Kધીુ  પીવાથી કમળો મટM છે. (૨) 

એરડાનાં  પાનની દાડ#ં  દહaમા ંવાટ# ]ણથી સાત !દવસ લવાથીે  

કમળાના રોગીમા ં �mિત« અ◌ાવે છે. અથવા એરડાનીં  Qમળ#ુ  

8ખોનોુ ં  રસ છ મા]ા Bધમાૂ  ં આપવાથી કમળો મટM છે. (૩) 

ગાયની તા@ છાસમા ં કM ૧૦૦ �ામ મઠામા ં ૫ �ામ હળદર 

નાખી સવાર-સાજં લવાથીે  એક અઠવા!ડયામા ં કમળો મટM છે. 

(૪) હળદર�ુ ં ,ણૂ/ ૧૦ �ામ અને દહa ૪૦ �ામ�ુ ં સવને  

કરવાથી કમળો મટM છે. (૫) ધોળ# 8ગળ#ુ , ગોળ અને હળદર 
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મળવીે  સવાર-સાજં ખાવાથી કમળો મટM છે. (૬) પાકા ં કળાM  ં

મધમા ં ખાવાથી કમળો મટM છે. (૭) Kઠંૂ અને ગોળ ખાવાથી 

કમળો મટM છે. (૮) !હLગને Wબરાના ં Kકાૂ  ં ફળ (Wમરા)ં સાથે 

ખરલ કર#ને ખાવાથી કમળો મટM છે. (૯) ગળો કમળા�ુ ંસૌથી 

µ<ઠે  ઔષધ છે. બ\રમા ં મળતો ગળોનો પાઉડર અથવા 

ગળોની તા@ વલનોે  રસ લવાથીે  કમળો સારો થાય છે. 

કમળાની તબીબી સારવાર સાથે પણ એ લઈ શકાય. (૧૦) 

કમળો થયો હોય તો સવારM નરણે કોઠM કારલાનોM  રસ લવોે . 

ઉપરાતં Bધીૂ , ગાજર, બીટ, કાકડ# અને સફરજનનો િમµ રસ 

લવોે . પપૈયા, લીલી હળદર, લીલી Pાc સતરાં  અને મોસબીનોં  

રસ પણ લઈ શકાય. શરડ#ે  ,સીનૂ  ેખાવી. ચરબી રહ#ત ખોરાક 

લવોે . મiપાનનો �યાગ કરવો. (૧૧) Qવારપાઠાનાુ  Vદાું  ઉપર 

સહજM  હળદર ભભરાવી ખાવાથી કમળો મટM છે. અOય Zચ!ક�સા 

સાથે પણ આ કર# શકાય. (૧૨) મધ સાથે ગાજરનો રસ પીવથી 

કમળો મટM છે.  (૧૩) આBનોુ  રસ અને ગોળ ખાવાથી કમળો 

મટM છે. (૧૪) Kઠંૂ અને ગોળ ખાવાથી કમળો મટM છે. (૧૫) ૧૦ 

�ામ હળદર ૪૦ �ામ દહaમા ં લવાથીે  કમળો મટM છે. (૧૬) 

હળદર�ુ ં,ણૂ/ તા@ છાસમા ંનાખી સવાર-સાજં પીવાથી કમળો 

અઠવા!ડયામા ંમટM છે. (૧૭) રા]ે ઝાકળમા ંશરડ#ે  રાખી સવારM 

ખાવાથી કમળો મટM છે. (૧૮) લa^નીુ  ચીર ઉપર ખવાનો સોડા 

નાખી સવારની પહોરમા ં,સવાથીૂ  કમળો મટM છે. (૧૯) ૧૦૦ 

થી ૨૦૦ �ામ દહaમા ં૨ થી ૪ �ામ પાપડખાર મળવીે  વહલીM  
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સવારM નરણે કોઠM લવાથીે  ]ણ !દવસમા ં કમળો મટM છે. (૨૦) 

ગાજરનો ઉકાળો પીવાથી કમળામા ં આવલે  અશ%4ત અને 

લોહ#ની ઓછપ Bરૂ  થાય છે. (૨૧) આરો&યવિધ«નીવટ# અને 

hનનવાુ /  મ8ર�ં ંુ  ુ િનયિમત સવને  કરવાથી કમળો મટM છે, 

અશ%4ત Bરૂ  થાય છે અને ન|ુ ંલોહ# આવે છે.  

કરોZળયોકરોZળયોકરોZળયોકરોZળયો કાળ# માટ# ચોÀખી કર#, છાસમા પલાળ# કરોZળયા ં

પર લપ કરવાથી કરોZળયા ઓછા થતા જઈ ના^દ થાય છે ૂ ે.  

કઠમાળકઠમાળકઠમાળકઠમાળંંંં  (૧) લસણને �બૂ લસોટ#, મલમ ³|ુ ં કર#, કપડા 

પર લગાડ# પèી બનાવી કઠમાળં  ³વી ગળાની ગાઠોં  પર 

ચpટાડતા રહવાથીM  ગળાની અસા¤ય લાગતી ગાઠોં  મટM છે. (૨) 

Zભલામામા ં હ#રાકણી મળવીે  પ�ટે  બનાવી લપે  કરવાથી 

કઠમાળનીં  ગાઠોં  ઓગળ# \ય છે. (૩) ગળો, િશલા�જત અન ે

Vગળ �ૂ બૂ ખાડ# તની ગોળ# બનાવી સવન કરવાથી ં ે ે

કઠમાળના રોગીન રાહત થાય છં ે ે. (૪) પીgડ#ના +ળન ુ ૂ ે

ગૌ+]મા પીસીન લપ કરવાથી કઠમાળની ગાઠો ઓગળ છૂ ં ે ે ં ં ે ે .  

કાકડાકાકડાકાકડાકાકડા  (૧) કળાનીM ં  છાલ ગળા ઉપર બહાર બાધવાથીં  કાકડા 

m~યા હોય તો તે મટM છે. (૨) હળદરને મધમા ં મળવીે  

લગાડવાથી ગમે તવાે  વધલાે  કાકડા બસીે  \ય છે. (૩) 
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સાધારણ ગરમ પાણીમા ં મીRંુ ઓગાળ# !દવસમા ં બ]ણે  વાર 

કોગળા કરવાથી કાકડાની પીડા મટM છે. (૪) પાણીમા ં મધ 

નાખી કોગળા કરવાથી વધલાે  કાકડા બસીે  \ય છે. (૫) એક 

એક ચમચી હળદર અને ખાડં ફાક# જઈ ઉપર ગરમ Bધૂ  ધીમે 

ધીમે પીવાથી વધલાે  કાકડા બસીે  \ય છે. (૬) કાકડા-

ટો%Oસ~સમા ં સોજો આવે, તાવ આવે અને ખોરાક-પાણી 

ગળવામા ં+�કલીુ M  પડM તો ³ઠ# મધ, કાથો અને હળદર દરક�M ં ુ

અડધી ચમચી ,ણૂ/ બથીે  ]ણ ચમચી મધમા ં સવાર-સાજં 

ચાટવાથી રાહત થાય છે.  સાથે સાથે સશxની વટ#ની અને 

Kદશનુ /  ઘનવટ#ની એક એક ગોળ# સવારM, બપોરM, સા³ં લવીે . 

માવાની મીઠાઈ, !jજ�ુ ં ઠ8ં ુ પાણી, ઠડાં  ં પીણા,ં આઈસ#મ, 

શરબત, ટૉફ#, ચૉકલટે, દહa, છાસ તમે જ લa^,ુ આમલી, 

ટામટાે  ં ³વા ખાટા પદાથ� બધં કરવા. ખ!દરાવટ#ની બે-બે 

ગોળ# ,સવીૂ  �બૂ જ !હતકાર# છે. (૭) કાકડા થાય તો એક 

!દવસ ઉપવાસ કરવો. મળ�d�ુ  માટM રાતે નાની ચમચી હરડ�M ં ુ

,ણૂ/ લ|ે ં.ુ !દવસમા ં]ણ વખત એક કપ પાણીમા ંએક ચમચી 

હળદર અને એક ચમચી ખાડં મળવીે  ધીમે ધીમે પી જ|ુ.ં સવારM 

ÔKવણુ / વસતમાલતીં Õની અધn ગોળ# પીસીને મધમા ં=ટ#ૂં  ચાટ# 

જવી. ૧૧-૧૨ !દવસ આ ઉપચાર કરવાથી કાકડા મટ# \ય છે. 

(૮) વડ, ઉમરો, પીપળો ³વા Bધૂ  ઝરતા ઝાડની છાલને Qટ#ૂ , 

ઉકાળો કર#ને કોગળા કરવાથી કાકડાનો સોજો મટM છે. (૯) 

ટકણખારં , ફટકડ# હળદર અન િ]ફલાના િમµણન મધમા ે ે ં
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કાલવી કાકડા પર લગાડવાથી કાકડા મટ છM ે. (૧૦) 

કાકડા(ટોOસી~સ)મા ં કાકડાિશLગી હળદર સાથે આપવી. 

કાકડાિશLગીનો ૧ �ામનો ફાટં બનાવી !દવસમા ં ]ણ વખત 

પાવાથી પણ સાSંુ પ!રણામ આવે છે. (૧૧) ઠડાં , ચીકણા અને 

ગÚયા પદાથ� બધં કર# નાગરવલનાે  પાનમા ંતજનો એક `કડોૂ , 

પાચં-સાત મર# અને (લસીનાુ  ં સાત-આઠ પાન લઈ બી8ુ ં

બનાવી સવાર-સાજં ચાવી ચાવીને રસ ગળા નીચે ઉતારતા 

જ|ુ.ં  

કાનનાકાનનાકાનનાકાનના    રોગોરોગોરોગોરોગો વાત, િપF, કફ તથા વાતિપF, વાતકફ 

અને િપFકફના કોપાવાથી કાનના રોગો થાય છે. (क) વાHનાુ  

કણરોગના/  કારણોમા ંચણા, ચોળા, વટાણા, વાલ, ગવાર, વાસી 

ખોરાક, Qલફ#ુ , આઈ�#મ, ઠડાં  ં પીણા,ં કોદર#, gખાૂ  ખાખરા, 

gખાૂ  મમરા, કારણ િવના લઘનં , ઉ\ગરા, વ� ુપડ(ુ ંચાલ|ુ,ં 

પદયા]ા, પખાનોં  પવન, ઠડોં  પવન, માથાબોળ ઠ8ં ંુ  �નાન, વ� ુ

¥યાયામ, વાગ|ુ,ં વ� ુપ!રµમ, ઠડ#ં  ઋ(માુ  ંઠડાં  પાણીમા ંતર|ુ,ં 

અિતશય બોલ|ુ,ં ZચLતા, ભય, Bઃખુ  વગરે M છે. (ख) 

િપF.....તીખો, ખાટો, ખારો, ઉ<ણ, તીÁણ અને ગરમાગરમ 

ખોરાક િપFકારક છે. તમાQુ તથા બીડ#�ુ ંસવને , અિત પ!રµમ, 

!દવસની િનPા, અિત મૈYનુ, કારણ િવનાના ઉપવાસ, Kયનોૂ /  

અને અ%&નનો તાપ, અડદ, વ� ુ પડતા ં ખાટા-ંતીખા ં અથાણા,ં 

વ� ુ પડ(ુ ંઆBુ કM Kઠંૂ, વ� ુ પડતી ખાટ#-તીખી કઢ#, કોકમ, 



 277 

ખાટ# કર#M , ખાટા ં ખમણ, ખાટા ં પીણા,ં ખા`ંુ દહa, ખાટ# છાસ, 

ખાટા ં\મફળ, વ� ુપડતા ંટામટાે ,ં તળલાે  આહાર�ુ ંવ� ુસવને , 

ભaડા, તીખા ં મરચા,ં મર#, વ� ુ પડ(ુ ં મીRંુ(નમક), બાજર#, 

ઘરડા તીખા +ળાૂ , મોગર#, બીવાળા ં રaગણ, રાઈ, વ� ુ પડ(ુ ં

લસણ, વ� ુપડ(ુ ંલa^,ુ વાસી ખોરાક, Kકવણીુ  કરલોM  આહાર, 

સરગવો વગરે M કાનના િપFથી થતા રોગો કરM છે. જો કM કાનના 

રોગોમા ં િપFજ કારણો ઘણા ંઓછા ં હોવાથી િપFજ કણરોગ�/ ુ ં

6માણ નહaવ( ્જોવા મળે છે. (ग) કફ..... અડદ, આઈસ#મ, 

Pાc, >@ર, કાકડ#, કાળ# Pાc, Qલફ#ુ , કળાM ,ં ખાટા ંપીણા,ં ખાડં, 

ગોળ, ઘી, ચીQુ, ખાટ# છાસ, જમSખુ , ટામટાે ,ં ઠડાં  ં પીણા,ં 

8ગળ#ુ ં , તર^ચૂ, તલ, દહa, !દવસની �ઘ, Bધૂ , Zબ��કટ, ભaડા, 

નારગીં , પાઉં, j#જ�ુ ં પાણી, ñટ ÎHસુ, ñટ સલાડ, બરફ, 

માખણ, માસં, મીઠાઈ, વ� ુપડ(ુ ં મીRંુ(નમક), વ�જટબલે M  ઘી, 

શીખડં, િશLગોડા,ં શરડ#નોે  રસ, તર|ુ,ં ઠડાં  પાણીથી �નાન વગરે M 

કફજOય કણરોગના/  ંકારણો છે. (घ) બ ેદોષના ંકરણો એક સાથે 

ભગાે  ંથાય �યારM deદોષજ કણરોગ/  થાય છે. ³મ કM આઈસ#મ, 

Qલફ#ુ , j#જ�ુ ં પાણી ઠડોં  પવન વગરથીે M  કફવાતજ કણરોગ/  

થાય છે. (च) િ]દોષજ કણરોગમા/  ં]ણ ેદોષ કારણ�તૂ હોય છે. 

³મ કM ઘરડા +ળાૂ , વાસી ભોજન, ોધ, પ!રµમ, ઠડ#ં  વગરે M 

કારણો એક સાથે થવાથી િ]દોષજ કણરો/ ગ થાય છે.  (छ) 

વાHથીુ  થતા કાનના કોઈપણ રોગમા ં કાનમા ં \ત \તના 

અવાજ આવે છે, Bઃખાવોુ  થાય છે, સોજો આવે છે, લાલાશ 
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દખાયM  છે તથા કાનમાથીં  પાતળો �ાવ થાય છે અને બહરાશM  

આવે છે. (ज) િપFથી થતા કણરોગમા/  ંકાનમા ંસોજો આવે છે, 

લાલાશ દખાયM  છે, કરવતથી કપા( ુ ં હોય એવી તીÁણ વદનાે  

અને દાહ થાય છે તથા પીળો BગધH4તુ } ુ  �ાવ થાય છે. (झ) 

કફથી થતા કણરોગમા/  ં િવપર#ત શ�દ સભળાયં  છે, કાનમા ં

ખજવાળં  આવે છે. (ट) િ]દોષથી થતા કણરોગમા/  ં ³ દોષની 

6બળતા હોય તે +જબુ  લcણો જોવા મળે છે. વાHનીુ  

6બળતામા ં પાતળો, કાળો કM ફ#ણવાળો �ાવ, િપFની 

6બળતામા ં પીળો, લાલ લોહ#વાળો, BગધH4તુ } ુ , પાતળો અને 

ગરમ �ાવ, તમે જ કફની 6બળતા હોય તો  સફદM , ઘè, 

ચીકણો અને 6માણમા ં વ� ુ �ાવ થાય છે. (૧) હળદર અને 

mલાવલીે  ફટકડ# એક] કર# કાનમા ં નાખવાથી કણપાક/  અને 

કણ�ાવ/  જલદ# મટM છે. (૨) 8ગળ#નોુ ં  રસ અને મધના ં ટ#પા ં

કાનમા ંનાખવાથી કાનના ચસકા મટM છે અને પSંુ નીકળ(ુ ંહોય 

તો બધં થાય છે. (૩) mલાવલાે  ટકણખારનં  ે વાટ#ને કાનમા ં

નાખી  ઉપરથી લa^નાુ  રસના ં ટ#પા ં નાખવાથી પSંુ નીકળ(ુ ં

બધં થાય છે. (૪) સરિસH ુ અથવા તલના તલમાે  ં લસણની 

કળ# ગરમ કર# એક બ ે ટ#પા ં સવાર સાજં કાનમા ં નાખવાથી 

ફાયદો થાય છે. (૫) તલના તલમાે  ં(લસીનાુ  ંપાન નાખી ધીમા 

તાપે ગરમ કર|ુ.ં પાન બળ# \ય �યારM તલે  ઉતાર# ગાળ# 

લ|ે ં.ુ અ◌ા તલનાે  ં બે ચાર ટ#પા ં કાનમા ં નાખવાથી બધા જ 

6કારના કાનના દદ�મા ંલાભ થાય છે. (૬) કાનની તકલીફ બq ુ
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ગભીરં  6કારની ન હોય તો મધ અને તલ�ુ ંતલે  સરખા ભાગ ે

અને એ બનાે  વજનભાર આBનોુ  રસ એકરસ કર#, સહજM  

િસLધવનો બાર#ક પાઉડર િમµણ કર# કાનમા ંદરરોજ !દવસમા ં

ચાર પાચં વખત ટ#પા ં+કવાથીૂ  કાનની તકલીફ Bરૂ  થાય છે. 

(૭)  Cબાનો મોર (mલ) વાટ#, !દવલમાે  ં ઉકાળ#, ગાળ#ને 

ટ#પા ં કાનમા ં નાખવાથી કાનના સણકા મટM છે. (૮) Cબાના ં

પાનનો રસ સહજM  ગરમ કર# કાનમા ંનાખવાથી કાનના સણકા 

મટM છે. (૯) નાગરવલનાે  પાનનો રસ ગરમ કર# તનાે  ં ટ#પા ં

નાખવાથી કાનના સણકા મટM છે. (૧૦) તલના તલમાે  ંલસણની 

કળ# નાખી કકડાવીને સહજM  ગરમ તલનાે  ં ટ#પા ં કાનમા ં

પાડવાથી કાનનો Bુ:ખાવો અને કાનના સણકા મટM છે. કાન 

પાકતો હોય તો પણ ફાયદો કરM છે. (૧૧) લa^નાુ  ૨૦૦ �ામ 

રસમા ં૫૦ �ામ સરિસHુ ંઅથવા તલ�ુ ં તલે  મળવીે , પકાવી, 

ગાળ#ને શીશીમા ંભર# લ|ે ં.ુ તમાથીે ં  બ�બ ેટ#પા ંકાનમા ંનાખતા 

રહવાથીM  કાન�ુ ં પSંુ, �જલીુ  અને કાનની વદનાે  મટM છે તથા 

કાનની બહરાશમાM  ં પણ ફાયદો થાય છે. (૧૨) !હLગને તલના 

તલમાે  ંપકાવી એ તલનાે  ંટ#પા ંકાનમા ં+કવાથીૂ  તીu કણ�ળ/ ૂ  

મટM છે. (૧૩) સરગવાના Kકવલાૂ ે  mલનો પાઉડર કાનમા ં

નાખવાથી કાનનો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૪) આBનોુ  રસ કાનમા ં

નાખવાથી કાનનો Bઃખાવોુ , બહરાપ¡M ં ુઅને કાન બધં થઈ ગયા 

હોય તો લાભ થાય છે. (૧૫) વડના Bધનાૂ  ં ટ#પા ં કાનમા ં

નાખવાથી કાનનો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૬) લસણની કળ# Õદ# ં
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સરસવના તલમા કકડાવી એ તલના ટ#પા કાનમા +કવાથી ે ં ે ં ં ં ૂ

કાનનો અવરોધ Bર થાય છ અન અવાજ સાભળવામા સરળતા ૂ ે ે ં ં

થાય છે. કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ંઅવાજઅવાજઅવાજઅવાજ થાયથાયથાયથાય �યાર�યાર�યાર�યારMM MM         િવQતૃ  થયલોે  કM અવળ# 

ગિતવાળો વાH ુશ�દ�ુ ં વહન કરનાર# િશરામા ં રોકાઈ જવાથી 

કાનમા ં\ત \તના અવાજ સભળાયાં  કરM છે. એને કણનાદ/  કહM 

છે. એમા ં>તઃકણમા/  ંઆવલે  કોકZલયા નામના >ગની િવQિતૃ  

થાય છે. આ રોગમા ં આ +જબુ  શÔ ઉપચાર કરવા. (૧) 

બકર#ના +]માૂ  ં િસLધવ નાખી સહજM  ગરમ કર# કાનમા ં ટ#પા ં

પાડવા.ં (૨) કપાસના જaડવાનો રસ કાનમા ં નાખવો. (૩) 

નાગરવલનાે  પાનનો રસ કાનમા ંનાખવો. (૪) બકર#ના +]માૂ  ં

લસણ, આBુ અને Cકડાના પાનનો રસ મળવીે  કાનમા ં

નાખવો. (૫) સરસવ તલથીે  કાન ભર# દવોM . (૬) લસણ અને 

હળદરને એકરસ કર# કાનમા ં નાખવાથી લાભ થાય છે. (૭) 
ગળોનો રસ સહજM  ગરમ કર# !દવસમા ં ચારકM  વખત કાનમા ં

પાચં-સાત ટ#પા ંનાખવાથી કણનાદ/  અને કણ�ળ/ ૂ  મટM છે.  કાનકાનકાનકાન    
બધબધબધબધંંંં    થઈથઈથઈથઈ    \ય\ય\ય\ય �યારM લસણ અને હળદરને એકરસ કર# કાનમા ં

નાખવાથી લાભ થાય છે.  કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ં   જ(જ(જ(જ(ં ું ું ું  ુ   \ય\ય\ય\ય    �યાર�યાર�યાર�યારMM MM મધ, 
!દવલે કM 8ગળ#નોુ ં  રસ કાનમા ંનાખવાથી જ(ં ુનીકળ# \ય છે. 

કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ં   પSપSપSપSંંંંુુુુ    કાનમાથીં  પSુ નીકળ(ુ ંહોય તો કાન સાફ કર#ને 

નીચે દશાવલ/ ે  શÔ ઉપાય કરવા. (૧) મધમા ં િસLBરુ  મળવીે  

બ�બ ેટ#પા ંસવારM-રા]ે કાનમા ંનાખવા.ં (૨) ધ(રાનાુ  પાનના 
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રસમા ં ચારગ¡ુ ં સરિસH ુ અને થોડ# હળદર નાખી ચારગણા 

પાણીમા ંધીમા તાપે ઉકાળ# તલે િસ� કર|ુ.ં આ તલનાે  ંબ]ણે  

ટ#પા ં રોજ સવાર-સાજં કાનમા ં નાખવા.ં (૩) કાનમાથીં  પSંુ 

વહ(M ં ુ હોય અને તે મટ(ુ ંજ ન હોય તો કાનમા ંવડના Bધનાૂ  ં

ટ#પા ં નાખવાથી મટ# \ય છે. (૪) લa^નાુ  રસમા ં થોડો 

સા@ખાર મળવીે  કાનમા ં નાખવાથી કાનમાથીં  વહ(M ં ુ પSંુ બધં 

થાય છે.  કાનનીકાનનીકાનનીકાનની બહરાશબહરાશબહરાશબહરાશMMMM  (૧) કાનની કોઈ ખરાબીને લીધે 
ન!હ પણ Qદરતીુ  ર#તે µવણશ%4ત ઘટ# ગઈ હોય તો સવાર, 

સાજં, બપોર અને સા³ં ૧ નાની ચમચી વાટgM ં ુ@Sંુ Bધૂ  સાથે 

લવાથીે  લાભ થાય છે. (૨) સમભાગ ે !હLગ, Kઠંૂ અને રાઈને 

પાણીમા ંઉકાળ# બનાવલાે  સહજM  ગરમ કાઢાના ંચાર-પાચં ટ#પા ં

કાનમા ં !દવસમા ં ચારકM  વખત નાખવાથી કાન �લીૂ  જઈ 

બહરાશM  મટM છે. (૩) Cકડાના પાનનો રસ ગરમ કર# કાનમા ં

નાખવો. (૪) ગાય�ુ ં :�ૂ ુ ં ઘી ખાવામા ં િવશષે  વાપર|ુ.ં (૫) 

bમા ં વaટાળલીે  લસણની કળ# કાનમા ં રાખવી. (૬) ઉFમ 

!હLગની �ક#ૂ  bમા ં +ક#નૂ  ે કાનમા ં રાખવી. (૭) વછનાગ અને 

uજ તલના તલમાે  ં ગરમ કર# કાનમા ં નાખ|ુ.ં (૮) કાનમા ં

અવાર નવાર તલે નાખતા રહ|M ં.ુ એનાથી િવ\તીય P¥યોનો 

મલે  બહાર નીકળ# \ય છે. અને કાનની >દરના અવયવો 

+લાયમુ  રહ# કાયcમ/  રહM છે. (૯) સરસવના તલમાે  ં દશમા 

ભાગ ેરતનÎયોત નાખી ધીમા તાપે રતનÎયોત બળ# \ય �યા ં

Kધીુ  ગરમ કર# ઠ8ું પડt ેકાનમા ંદરરોજ સવાર, બપોર, સાજં 
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]ણ-ચાર ટ#પા ંનાખતા રહવાથીM  કાનની સામાOય બહરાશM  મટM 

છે. (૧૦) સવાર ચારપાચ બદામ અન રા] અજમો તથા ખારક M ં ે ે M

ખાવાથી કાનની બહરાશમા ફાયદો થાય છM ં ે . (૧૧) Kઠ અન ૂં ે

ગોળ મળવી પાણીમા સાર# ર#ત =ટ# કાનમા ટ#પા પાડવાથી ે ં ે ૂં ં ં

બહરાશમા લાભ થાય છM ં ે. કાનકાનકાનકાનમામામામા ંં ં ં ક#ડાક#ડાક#ડાક#ડા પડવાપડવાપડવાપડવા કણ�ાવ/ , 

કણપાક/ , િવPિધ ³વા રોગોથી, કાનની અ�વ�છતાથી કM વાતા!દ 

દોષોથી કાનમા ંસડો પદાે  થાય છે, અને અને તમાે  ં ક#ડા પદાે  

થયા છે. એમા ંઆ +જબનાુ  શÔ ઉપાયો કરવા. (૧) �વ+]ૂ 

કાનમા ંનાખ|ુ.ં (૨) લીમડાના રસમા ંકકડાવgે ં ુસરિસHુ ંકાનમા ં

નાખ|ુ.ં (૩) ગો+]ૂ સાથે હરતાલ�ુ ં,ણૂ/ પીસીને કાનમા ંનાખ|ુ.ં 

(૪) સરકામા ં પાપ!ડયો ખારો, અજમો અને ઈOPાયણનો ગભ/ 

મળવીે  કણhરણ/ ૂ  કર|ુ.ં (૫) Bિધયાૂ  વછનાગ(કZલહાર#)ના 

+ળનોૂ  રસ કાઢ# તમાે  ં થો8ુ ં િ]ક`ુ (Kઠંૂ, મર#, પીપર) મળવીે  

કાનમા ંનાખવાથી Qિમૃ  ત°ન મર# \ય છે. કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ં   ખજવાળખજવાળખજવાળખજવાળંંંં  
આવે તો કાન કદ# ખોતરવો ન!હ. (૧) �વ+]નાૂ  ંટ#પા ંકાનમા ં

નાખવા.ં (૨) લaબોળ#�ુ ં તલે ગરમ કર#ને તનાે  ં બ-ેચાર ટ#પા ં

સવારM અને રાતે કાનમા ં નાખવા.ં (૩) દા¥યા!દ/  અથવા 

મ!ર�યા!દ તલે ગરમ કર#ને કાનમા ં નાખ|ુ.ં (૪) િ]ફળાના 

કાઢા વડM કM લીમડાના ઉકાળાથી કાન સાફ કરવો. (૫) રોજ 

રા]ે િ]ફળા ,ણૂ/ કM હરડM ,ણનીૂ /  ફાક# કરવી. કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ં   કઈકકઈકકઈકકઈકંંંં     
ભરાઈભરાઈભરાઈભરાઈ    જ|જ|જ|જ|ુંુ ંુ ંુ.ં. માખી, બગાઈ, મકોડા, કાનખ:રોૂ  વગરેM @વડા ં

કાનમા ં 6વશેે કM બોરનો ઠZળયો, ચણો, વટાણો, મગફળ#નો 
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દાણો કાકર#ં  ³વી વ�( ુકાનમા ં6વશીે  ગઈ હોય તો એને બહાર 

કાઢવા િપચકાર#નો ઉપયોગ કદ# ન કરવો. એ વ�(ઓનુ ે `કડાૂ  

કર#ને કાઢવી. ન નીકળે તો કાનના ડૉ4ટર પાસે જ|ુ.ં કાનમાકાનમાકાનમાકાનમા ંં ં ં   
ક#ડોક#ડોક#ડોક#ડો    કકકકMMMM    જ(જ(જ(જ(ં ું ું ું  ુ   6વશી6વશી6વશી6વશીેે ેે     ગHગHગHગHુંુ ંુ ંુ ંહોય તો આમાથીં  શÔ ઉપાય કરવા. 
(૧) ગાય�ુ ં ઘી સાધારણ ગરમ કર# કાનમા ં ટ#પા ં પાડવાથી 

@વજ(ં ુ બહાર નીકળ# આવે છે. (૨) ધોળ# 8ગળ#નોુ ં  રસ 

કાનમા ંનાખવો. (૩) \ં̂ નાુ  પાનનો રસ કાનમા ંભર# દવોM . (૪) 

4લોરોફોમની/  િપચકાર# મારવાથી જ(ં ુ મર# જશે, પછ# કાનને 

િપચકાર# વડM ધોતા ંજ(ં ુબહાર નીકળ# \ય છે. (૫) મધના ંકM 

દાbના ં ટ#પા ં કનમા ં નાખવા.ં કાનનોકાનનોકાનનોકાનનો    મલમલમલમલેેેે  કાનમા ં મલે  વ� ુ
6માણમા ંથાય તો Óિતમાગુ / સાકડોં  થતા ંબહરાશM  આવે છે. આ 

મલે  કાઢવા ગરમ કરgM ં ુસરિસHુ ંકM તલ�ુ ંતલે  કાનમા ંનાખ|ુ.ં 

કાનનીકાનનીકાનનીકાનની    સભાળસભાળસભાળસભાળંંંં  (૧) કાન ખોતરવા ન!હ. (૨) કાનમા ં mકં ન 
મારવી.(૩) ગાલ કM કાન પર થ�પડ ન મારવી. (૪)  માથા પર 

માર|ુ ંન!હ. (૫) ઘpઘાટથી Bરૂ  રહ|M ં.ુ (૬) નાના બાળકને �નાન 

કરાવતી વખતે કાનમા ંhમડાૂ  ંખોસવા.ં ÷(૭) �નાન કયા/ પછ# 

ચોÀખા `વાલુ  વડM કાન gછવાૂ . (૮) નાનપણથી રોજ કાનમા ં

ગરમ તલનાે  ં ટ#પા ંનાખવા ં (૯) ગરમ દવા�ુ ંઅિતશય સવને  

ન કર|ુ.ં ગરમ દવાના સવને  વખતે ૨ �ામ ગળોસ��વ મધ 

સાથે લ|ે ં.ુ કાનનાકાનનાકાનનાકાનના    રોગોમારોગોમારોગોમારોગોમા ંં ં ં   પXયપXયપXયપXય (૧) નીચનોે  ખોરાક લઈ 

શકાય. અજમો, અથાણા(ંતીખા)ં, આમળા,ં ઉકાળgે ં ુ પાણી, 
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કઢ#(તીખી), કા:ુ, કોથમીર, કોબી, Øલાવર, ખ:રૂ (થોડ#), 

ખમણ, ખાખરા, ખારકM , ખીચડ#, ગાજર, ગઠોડાં , ગલકા,ં 

છાસ(પાતળ# અને મોળ#), @Sુ, પરવળ, પાન, પાપડ(અડદ 

િસવાયના), પાલખ, બટાટા(થોડા), સaગતલે(થો8ુ)ં, હળદર, 

!હLગ વગરેM.  (૨) નીચનોે  આહાર ન લવોે . અડદ, આઈસ#મ, 

આમલી, >@ર, ²ડા,ં કાકડ#, Q~ફ#ુ , કર#M , કોકમ, કળાM ,ં ખાડં, 

ગવાર, ઘી(ભસ�r ં)ુ, ચોળા, છાસ, ટામટાે ,ં ટaડોળા,ં ટટ#M , ઠડાં  ં

પીણા,ં 8ગળ#ુ ં , શરડ#નોે  રસ, સફરજન વગરેM.  

કામે�છાકામે�છાકામે�છાકામે�છા    (૧)    વ� ુ પડતી કામ�છાે  પર કા^ ુ મળવવાે  

પાણીમા ં ચોવીસ કલાક પલાળલાે  Kકાૂ  ધાણા�ુ ં એ જ પાણી 

સાથે સવને  કર|ુ.ં જbર પડM તો એને �ાઈOડરમા ં�ાઈOડ કર#ને 

પણ લઈ શકાય. (૨) પીપર#+ળૂ કામ�છાે  વધારM છે, પર(ં  ુ

એનાથી વીય/ ઘટM છે.   

કાટોકાટોકાટોકાટોંં ંં     કMકMકMકM    કાચકાચકાચકાચ    વાગેવાગેવાગેવાગે  (૧) રાઈના લોટને ઘી-મધમા ં

મળવીે  કાટોં  કM કાચ વા&યો હોય તનાે  પર લપે  કરવાથી કાટોં  કM 

કાચ બહાર આવી \ય છે. (૨) ગોળ સહવાયM  તવોે  ગરમ કર# 

કાટોં  કM કાચ વા&યો હોય �યા ંબાધવાથીં  પાક#ને કાટોં  કM કાચ 

બહાર નીકળ# \ય છે.  
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ક#ડનીનાક#ડનીનાક#ડનીનાક#ડનીના    રોગોરોગોરોગોરોગો  +]િપLડૂ  સબધીં ં  મોટા ભાગના રોગોમા ં

બટાટા અવ�ય લાભ કરM છે. બટાટામા ંસો!ડયમ�ુ ં6માણ ઓÕ ં

અને પોટાિશયમ�ુ ં 6માણ વધારM હોય છે. ક#ડનીમા ં ³ વ� ુ

પડ(ુ ં લવણ હોય તે +]ૂ વાટM બહાર કાઢ# નાખવા�ુ ં કામ 

બટાટામા ંરહલM  પોટિશયમM  અ,કૂ કર# શકM છે. બટાટાને શક#ને  ે

કM બાફ#ને ખાઈ શકાય. કાચા બટાટાનો રસ આમા ંિવશષે  ફાયદો 

કર# શકM. મ�6ુમહે  હોય તો અ◌ા 6યોગ કર# શકાય ન!હ. 

QતSQતSQતSQતSૂૂૂૂ ુુ ુુ ંં ંં કરડMકરડMકરડMકરડM QતSૂ ું કરડM �યારM બે મોટ# બદામ મધમા ંબોળ# 

�બૂ ચાવીને ખાવી. દરરોજ !દવસમા ંએકાદ વખત આ 6માણ ે

કર|ુ.ં QતSૂ ું કરડìુ ં હોય તે !દવસે બદામની સÀયાં  ગભીરતાનં  ે

¤યાનમા ંલઈ વધાર# શકાય. બq ુજ અકસીર 6યોગ છે, અને 

ભારતના ંઘણા ંગામડાઓમાં  ં QતSૂ ું કરડM �યારM આ 6યોગથી જ 

રcણ મળવવામાે  ંઆવે છે.  

QિમQિમQિમQિમૃૃૃૃ   (૧) દરરોજ સવાર-સાજં જમવાની પાચકં ે  િમિનટ પહલાM  ં

આ�ુ ં કM દળgે ં ુ નમક એકાદ નાની ચમચી ³ટgુ ં પાણી સાથે 

ફાકવાથી Qિમૃ  વમનથી કM મળમાગ¾ બહાર નીકળ# \ય છે. (૨)  

૧ થી ૨ ચમચી અધકચર# ખાડલીં M  દાડમની છાલ ૧ &લાસ 

પાણીમા ંધીમા તાપે અડધો કપ ³ટgુ ં રહM �યા ંKધીુ  ઉકાળ|ુ.ં 

ઠ8ું પાડ# ગાળ#ને ખાલી પટે M આ ઉકાળો પીવો. બી³ !દવસે 
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સવારM હરડનોM  રચM  લવોે . આનાથી ચપટા Qિમૃ -ટપવમM / બહોશે  

થઈ કM મર# જઈને બહાર નીકળ# \ય છે. (૩) લીમડાના 

પાનનો રસ દરરોજ ૧-૨ ચમચા સવાર-સાજં પીવાથી તમામ 

Qિમૃ  મળ વાટM બહાર નીકળ# જઈ પટે  િનમળ/  થઈ \ય છે. (૪) 

કારલાM  ંQિમÒનૃ  છે. બાળકોને મોટM ભાગ ેBિધયાૂ  Qિમૃ  થતા હોય 

છે. એમને કારલા�M ં ં ુ શાક ખવડાવ|ુ.ં બાળક કારલા�M ં ં ુ શાક ન 

ખાય તો કારલાનોM ં  રસ કાઢ#ને બ ેચમચી ³ટલો સવાર સાજં 

પીવડાવવો. (૫) પપૈયાના ંબીને Kકવીૂ  પાઉડર બનાવવો. એક 

નાની ચમચી પાઉડરને નાની વાડક# ભર# તા\ દહaમા ંમળવીે  

!દવસમા ં ]ણ વખત લવાથીે  Qિમૃ  ઝડપભરે  બહાર નીકળવા 

માડંM છે. (૬)  ક◌ૃિમ થયા હોય તો મા] પાન ખાવાથી સાSંુ થઈ 

શકM છે. ૩-૪ કM !દવસમા ં³ટલા ંપાન ખાઈ શકાય તટલાે  ંસાદા ં

કM સામ�ી નાખલાે  ંપાન ખાવા.ં એનાથી મળ વાટM Qિમૃ  બહાર 

નીકળ# \ય છે. (૭) અનનાસ ખાવાથી એક અઠવા!ડયામા ં

પટમાનાે ં  Qિમ�ૃ ુ ં પાણી થઈ \ય છે. આથી બાળકો માટM 

અનનાસ ઉFમ છે. (૮) એક સાર# સોપાર#નો �કોુ  કર# થોડા 

ગરમ પાણી સાથે !દવસમા ં]ણ-ચાર વાર લવાથીે  Qિમૃ  મટM છે. 

(૯) કારલીનાM  પાનનો રસ થોડા ગરમ પાણીમા ંઆપવાથી Qિમૃ  

મર# \ય છે. (૧૦) ખાખરાના ં બી, લીમડાના ં બી અને 

વાવડaગને વાટ# બનાવgે ં ુ વÃગાળ ,ણનૂ ે/  Ôપલાશબી\!દ 

,ણૂ/Õ કહM છે. બાળકોને પા ચમચી અને મોટાઓનં  ે અડધી 

ચમચી ,ણૂ/ પાણી સાથે સવાર- સાજં આપવાથી Qિમૃ  Bરૂ  થાય 
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છે. (૧૧) ટામટાનાે  રસમા ં !હLગનો વઘાર કર# પીવાથી 

Qિમરોગમાૃ  ંફાયદો થાય છે. (૧૨) દાડમની છાલનો અથવા તનાે  

છોડ કM +ળનીૂ  છાલનો 4વાથ કર# તમાે  ંતલ�ુ ંતલે  નાખી ]ણ 

!દવસ Kધીુ  પીવાથી પટમાનાે ં  Qિમૃ  નીકળ# \ય છે. (૧૩) 

દાડમડ#ના +ળનીૂ  લીલી છાલ ૫૦ �ામ (તનાે  નાના નાના 

કકડા કરવા), ખાખરાના બી�ુ ં,ણૂ/ ૫ �ામ, વાવડaગ ૧૦ �ામ 

અને ૧ Zલટર પાણીમા ંઅ�ુ} પાણી બાક# રહM �યા ંKધીુ  ઉકાળ# 

ઠ8ું થાય �યારM ગાળ#, !દવસમા ં ચાર વાર અધા/ અધા/ કલાકM 

૫૦-૫૦ �ામ પીવાથી અને પછ# એર!ડયાનોં  :લાબુ  લવાથીે  

તમામ 6કારના ઉદરQિમૃ  નીકળ# \ય છે. (૧૪) નારગીં  

ખાવાથી Qિમનોૃ  નાશ થાય છે. (૧૫) +ઠ#ૂ  ચણા રા]ે સરકામા ં

પલાળ# રાખી સવારM ખાલી પટે M ખાવાથી Qિમૃ  મર# જઈ 

ઉદર�d�ુ  થાય છે. (૧૬) વડવાઈના Qમળાૂ  >Qરનોુ  ઉકાળો કર# 

પીવાથી પટનાે  Qિમૃ  મટM છે. (૧૭) સરગવાનો 4વાથ મધમા ં

મળવીે  !દવસમા ંબે વાર પીવડાવવાથી ઝીણા Qિમૃ  નીકળ# જય 

છે. (૧૮) સવારM ઊઠતાનીં  સાથે બ-ે]ણ �ામ મીRંુ પાણીમા ં

મળવીે  થોડા !દવસ પીવાથી નાના નાના Qિમૃ  બહાર નીકળે છે, 

નવા Qિમનીૃ  ઉ�પિF બધં થાય છ◌ ેઅને પાચન!યા Kધરુ M છે. 

(૧૯) Kઠંૂ અને વાવડaગ�ુ ં ,ણૂ/ મધમા ં લવાથીે  Qિમૃ  મટM છે. 

(૨૦) કાચા પપૈયા�ુ ં તા:ુ ં Bધૂ  ૧૦ �ામ, મધ ૧૦ �ામ અને 

ઉકળ(ુ ં પાણી ૪૦ િમ.Zલ. એક] કર# ઠ8ું થાય �યારM પીવાથી 

અને બે કલાક પછ# એર!ડયાનોં  :લાબુ  લવાથીે  ગોળ Qિમૃ  
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નીકળ# \ય છે. (તનાથીે  પટમાે  ં,કંૂ આવે તો લa^નોુ  રસ ખાડં 

નાખી પીવો.) (૨૧) ભાગરાનોં  પાઉડર(બ\રમા ં મળ# શકM) 

અથવા તા\ ભાગરાનોં  રસ અને અડધા ભાગ ે!દવલે  રા]ે Kતાૂ  ં

પહલાM  ં દરરોજ લવાથીે  બધા Qિમૃ  ઝપાટાબધં બહાર નીકળ# 

\ય છે. (૨૨) એક &લાસ ઘè છાસમા ં એક ચમચો વાટલોM  

અજમો નાખી સવાર-સાજં પીવાથી પટમાનાે ં  બધા Qિમૃ  

મળમાગ¾ બહાર નીકળ# \ય છે. (૨૩) બાળકોને Qિમૃ  થાય તો 

તનીે  અવ�થા +જબુ  ગરમ પાણી સાથે દરરોજ રા]ે Kતીૂ  વખતે 

એર!ડHં ં ુપાવાથી તે મટ# \ય છે. (૨૪) કાચા કM પાકા પપૈયાના 

રસમા ંસાકર મળવીે  બાળકને પીવડાવવાથી પટમાનાે ં  Qિમૃ  મળ 

વાટM બહાર ફકાઈ_  જવા લાગે છે. (૨૫) દરરોજ સવાર, બપોર, 
સાજં એક એક કપ પાણીમા ં એક નાની ચમચી મીRંુ(નમક) 

ઓગાળ# પીવાથી Qિમનીૃ  ફ!રયાદ મટM છે. (૨૬) Kઠંૂ, વાવડaગ 

અન Zભલામા� ,ણ મધમા લવાથી Qિમ મટ છે ં ૂ ં ે M ેુ / ૃ . (૨૭) કપીલોં , 

વાવડaગ અન રવચી સરખા ભાગ લઈ મધ સાથ બાળકન ે M ં ે ે ે

ચટાડવાથી તના પટમાના કરિમયા સાફ થઈ \ય છે ે ં ે . (૨૮) 

શણના બી� ,ણ ગો+]મા મળવી ં ં ૂ ૂ ં ેુ / પીવાથી કરિમયાનો રોગ 

કાયમ માટ મટ છM M ે . (૨૯) વાવડaગન અધકચરા ખાડ# ઉકાળો ે ં ં

કર#ન પીવાથી Qિમ નાશ પામ છે ે ેૃ . (૩૦) લa^નાુ  પાન વાટ# રસ 

કાઢ# રસથી અડ�ુ ં મધ ભળવીે  સાત !દવસ Kધીુ  રોજ સવારM 

આપવાથી અને આઠમા !દવસે રચM  લઈ લવાથીે  પટનાે  તમામ 

Qિમૃ  નીકળ# \ય છે. QિમQિમQિમQિમૃૃૃૃ ----ગ8પદગ8પદગ8પદગ8પદંંંં ુુ ુુ  કપીલો, વાવડaગ, 
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નાગમોથ, દ#કામાળ# અને સચળ�ં ં ુસમાન ભાગ ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ 

મોટા ં માણસને એકથી બે �ામ અને બાળકોને ૧થી બે રિત 

સવાર-સાજં પાણી સાથે આપવાથી અળિસયા ³વા ગ8પદં ુ  Qિમૃ  

Round worms(  ) દસથી પદરં  !દવસમા ંમટM છે.  આ ,ણૂ/ સાથે 

એક રિત અિતિવષકળ# ,ણૂ/ ઉમર#ે  આપવાથી બાળકોને 

ઝડપથી સાSંુ થાય છે અને Qિમનૃ ે કારણે થયલાે  ઉપPવો પણ 

મટM છે. આ ઉપરાતં બ\રમા ંમળતા ંQિમÒનૃ  ,ણૂ/, QિમQઠારરસૃ ુ  

અને િવડગા!ર<ટં  પણ �બૂ જ સાર# અસર કરM છે.    

QશતાQશતાQશતાQશતાૃૃૃૃ  ગળો, ગોખS અન આમળાું ે  ંસમાન ભાગ ઘી સાથ ે ે

મળવીન લવાથી અન ઉપર Bધ પીવાથી Qશતા મે ે ે ે ૂ ૃ ટ છM ે.   

કOસરકOસરકOસરકOસર����  વધારM પડતી શકલીે M , બળ# ગયલીે  કM �~લીુ  ભãી પર 

બનાવલીે  વાનગીમા ં કાળા પડ# ગયલાે  ભાગમા ં પોલી 

સાઈ4લીક એરોમ!ટકે  હાઈ�ોકાબન/  જમા થાય છે ³ ખાવાથી 

કOસરનીM  શÔતા ૭૦થી ૮૦ ટકા વધી \ય છે. કોબીજ, �લાવર 

અને સરસવ કOસરમા�  ં ઉપયોગી છે. કOસરની�  દવા ³વા ં જ 

કOસર�  િવરોધી રસાયણો �લાવરમા ંહોય છે, ³ મોટા Cતરડામા ં

રહલાM  ં કOસરના�  @વા¡ઓનોુ  નાશ કરM છે. એલાઈલ-

આઈસોિથયોસાઈનટે AI TC( ) તર#કM ઓળખા( ુ ં અ◌ા રસાયણ 

ÎયારM અ◌ા શાકભા@ને કાપવામા,ં ચાવવામા,ં રાધવામાં  ં કM 

પચાવવામા ં આવે છે �યા◌ારM Ä`ંુ પડM છે. Éાિસકા વગના/  ં
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શાકભા@માનાં  અ◌ા રસાયણો મોટા Cતરડામાનાં  કOસરના�  

@વા¡ઓુની |d�ૃ  અને કોષ િવભાજનની 6!યાને ખતમ કર# 

નાખે છે. આ રસાયણ ફફસાનાM  કOસરન�  ે રોકવામા ં પણ 

અસરકારક છે. કOસરન�  ે રોકવા માટM અ◌ા શાકભા@�ુ ં વ� ુ

6માણમા ં સવને  કર|ુ ં જbર# છે. (૨) કOસરનીM  મા] શbઆત 

હોય તો કાળ# ગાય�ુ ં +]ૂ ૧૫ �ામ Kતરાઉુ  કપડાથી ગાળ# 

તમાે  ં ૮-૧૦ પાન કડવા લીમડાના ંઅને ૮-૧૦ પાન (લસીનાુ  ં

વાટ#ને નાખવા ંઅથવા એ પાન આખા ં જ �બૂ ચાવીને ખાઈ 

ઉપરથી +]ૂ પી|ુ.ં 6યોગ િનયિમત કરવાથી કOસરM  વધ(ુ ં

અટકM છે. (૩) કાચનારની છાલ અનં  ેિ]ફલાનો ઉકાળો િનયિમત 

પીવાથી કOસરમા ફાયદો થાય છM ં ે. (૪) આ�ુ ં અનાજ, કઠોળ, 

ફળફળા!દ અને કોબી લવાથીે  તમાે  ં રહલM  ફાઈબર કOસરM  થ(ુ ં

રોકM છે. (૫) રોજ ઓછામા ંઓછા ંબે ટામટાે  ંખાવાથી Cતરડા,ં 

હોજર# અને Vદા�ુ ુ ંકOસરM  થ(ુ ંઅટકાવી શકાય છે. 

કMડનોકMડનોકMડનોકMડનો    ચસકોચસકોચસકોચસકો  (૧) એક સાર# સોપાર#નો �કોુ  કર#, તલમાે  ં

ઉકાળ#, તે તલનીે  માZલશ કરવાથી ક!ટવાત (કમરમા ંઆવલે  

વાનો ચસકો) મટM છે. (૨) સમાન ભાગે Kઠંૂ અને ગોખSનોું  

4વાથ કર# રોજ સવારM પીવાથી ક!ટ�ળૂ, સિધવાં  અને અ@ણ/ 

મટM છે. (૩) વાતાર#-કટ#�ળૂ, સાધાનોં  સોજો, રાઝણં -સાઈટ#કા, 

આમવાત, ¢દય�ળમાૂ  ંઅડધી અડધી ચમચી ³ટgુ ંએરડ+ળં ૂ  

અને Kઠનાૂં  ,ણ�નોૂ  ઉકાળો એક કપ ³ટલો રોજ સવારM પીવો. 
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સાથે જો તમાે  ં નગોડના પાનનો બે ચમચી ³ટલો રસ પણ 

ઉમરાયે  તો અિધક�ય અિધકં ફલ+.્ 

કૉલેરાકૉલેરાકૉલેરાકૉલેરા  (૧) Cબાના ૨૦ �ામ ³ટલા મરવા વાટ# દહa 

સાથે લવાથીે  કૉલેરામા ં ફાયદો થાય છે. (૨) કૉલરાનોે  ઉપPવ 

ચાલતો હોય તો રા]ે ભોજન કયા/ પછ# 8ુગંળ#ના રસમા ંચણા 

³ટલી !હLગ ઘસી, તમાે  ંવ!રયાળ# અને ધાણા ૧-૧ �ામ મળવીે  

પીવાથી કૉલરાનોે  ભય રહતોM  નથી. (૩) કૉલરાનાે  qમલાુ  વખતે 

દરદ#ને 8ુગંળ#નો રસ વારવારં  આપવાથી આરામ થાય છે. 

કૉલરાે મા ંશbઆતથી જ ૦.૧૬ �ામ !હLગ મળવીને  ેઅધા/ અધા/ 

કલાકM 8ુગંળ#નો રસ પીવાથી કૉલરાે  મટM છે. (૪) કૉલરામાે  ં

શર#ર ઠ8ું પડ# \ય તો 8ગળ#નાુ ં  રસમા ં આBનોુ  રસ તથા 

મર#�ુ ં ,ણૂ/ મળવીને  ે આપવાથી hનુ: ગરમી આવે છે અને 

દરદનો વગે  ઓછો થાય છે. (૫) લa^ ુઅને 8ગળ#નોુ ં  રસ ઠડાં  

પાણીમા ંમળવીને  ેલવાથીે  કૉલરામાે  ંઉFમ ફાયદો થાય છે. (૬) 

\યફળ�ુ ં૧૦ �ામ ,ણૂ/ ગોળમા ંમળવીે  ૩-૩ �ામની ગોળ#ઓ 

બનાવી એક એક ગોળ# અડધા અડધા કલાકM આપવાથી અને 

ઉપર થો8ુ ંગરમ પાણી િપવડાવવાથી કૉલરાનાે  ઝાડા બધં થાય 

છે. (૭) મધ અન મીR પાણીમા મળવી પીવાથી કૉલરાનીે ં ં ે ેુ  

અશ%4ત અન !ડહાઈ�શન મટ છે M M ે .  
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કૉલે�ટરોલકૉલે�ટરોલકૉલે�ટરોલકૉલે�ટરોલ (૧) એક ચમચી ભર# સમારલીM  અથવા 

વાટલીM  કોથમીર ખાઈને ઉપર પાણી પીવાથી શર#રમા ં

કૉલ�ટરોલે  ઘટM છે. એનાથી લોહ#�ુ ં વહન કરનાર# નસો પણ 

સાફ રહM છે. કોથમીર દરકM  સલાડ, શાક, દાળ કM ફરસાણ સાથે 
ભળવીને  ે પણ ખાઈ શકાય. (૨) કૉલ�ટરોલ�ે ં ુ 6માણ ઓÕ ં

કરવા માટM તલે , ઘી અને માખણ બધં કરવા.ં આથી રોટલી ન 

ખાતા ં રોટલા ખાવા. શાક પણ બાફલાM  ં ખાવા.ં (૩) લોહ#મા ં

કૉલ�ટરો�ે ં ુ6માણ કા^માૂ  ંરાખવા ખાટા પદાથ� ³વા કM લa^,ુ 

આમળા,ં કાચી કર#M , દહa, છાસ, ફાલસા, આમલી, ખાટ# Pાc 

વગર�ે M ં ુસવને  લાભદાયી છે. (૪) દરરોજ સવાર-સાજં એક +ઠ#ૂ  

શકલાે M  છોતરા ંસાથનાે  ચણા ખાવાથી કૉલ�ટરોલ�ે ં ુ6માણ ઘટM 

છે અને ¢દયરોગ થવાની શÔતા મટ# \ય છે.  

કોઈકોઈકોઈકોઈ    પણપણપણપણ    રોગરોગરોગરોગ  મર#ના બ]ણે  દાણા રોજ ગળવાથી કોઈ 

પણ રોગ થતો નથી. 

કોગZળHકોગZળHકોગZળHકોગZળHુુુુ ંં ં ં કોગZળયાનો તાવ આ¥યો હોય તો કારલીનોM  રસ 

તલના તલે  સાથે લવાથીે  ફાયદો થાય છે. 

કોઢકોઢકોઢકોઢ (૧) અ�યતં ઉ� ગધનં  ે લીધે તરત ઓળખાઈ આવતા 

અને આખા ભારતમા ં થતા બાવચીના છોડ આHવદ�ુ ુ¾  ં 6િસ� 
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ઔષધ છે.  એક ચમચી બાવચીના ં બી એક ચમચી તલના 

તલમાે  ંવાટ# સવાર-સાજં એકાદ વરસ Kધીુ  િનયિમત પીવાથી 

સફદM  કોઢ અને બી\ ં ચામડ#ના ં દદ� નાશ પામે છે. (૨) 

બાવચીના ં બીને Bધમાૂ  ં �બૂ લસોટ# ઘè બને �યારM લાબીં  

સોગટ# બનાવી લવીે . આ સોગટ#ને Bધમાૂ  ંઘસી પ�ટે (લપે ) ³|ુ ં

બનાવી કોઢના ડાઘ પર લગાવી સવારના Qમળાુ  તડકામા ં

અધ� કલાક બસ|ે ં.ુ લાબોં  સમય આ ઉપચાર કરવાથી કોઢ મટM 

છે. (૩) મન:શીલ, હરતાલ, કાળા ં મર#, સરિસH ુ અથવા 

બાવચી�ુ ં તલે ,  અને Cકડા�ુ ં Bધૂ  આ બધાનોં  લપે  બનાવી 

ચોપડવાથી કોઢ મટM છે. (૪) મોરYYુ,ુ વાવડaગ, કાળા ં મર#, 

કઠ-ઉપલટે, લોધર અને મન:શીલ આ P¥યોનો લપે  કોઢ મટાડM 

છે. (૫) કરજનાં  ંબી, Qવા!ડયાનાુ  ંબી અને કઠ એટલે કM ઉપલટે  

આ ]ણે ઔષધો સમાન ભાગ ે લઈ બાર#ક ,ણૂ/ કરો. એને 

ગૌ+]માૂ  ં લસોટ# તનોે  લપે  કોઢવાળા �થાન પર લગાડવાથી 

થોડા !દવસોમા ં જ કોઢ મટવા લાગ ે છે. (૬) રસવતીં  અને 

Qવા!ડયાનાુ  ં બીજને કિપ�થ એટલે કોઠાના રસથી િમµ કર# 

કરલોM  લપે  કોઢ મટાડM છે. (૭) +ળાૂ  તથા સરસવના ં બીજ, 

લાખ, હળદર, hવા!ડયાનાું  ં બીજ, ગધબીરો\ં , િ]ક`ુ ,ણૂ/, 

વાવડaગ�ુ ં,ણૂ/ આ બધા ંઔષધોને િમµ કર# ગૌ+]માૂ  ંલસોટ# 

લપે  કરવાથી દાદર, ખરજ|ુ,ં ખસ, િસ¤મ, ક#ટ#ભ અને ભયકરં  

કપાલ Q<ઠુ  મટM છે. (૮) હળદર અને દાSહળદરુ , ઈOPજવ, 

કરજનાં  ં બીજ, \યના ં કોમળ પાન, કરણનોM  મ¤ય ભાગ તથા 
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તનીે  છાલ આટલાનો લપે  કર# તમાે  ંતલના છોડનો cાર નાખી 

લગાડવાથી કોઢ મટM છે. (આ લપે  લગાડ# સવારના તડકામા ં

બસ|ે ં)ુ (૯) Qવા!ડયાનાુ ં  ં બીજ, કઠ, સૌવીરાજનં , િસLધવ, 

સરસવના ંબીજ તથા વાવડaગ આ બધા ંઔષધો સરખા ભાગ ે

લઈ તને  ેગૌ+]માૂ  ં�બૂ જ લસોટ# લપે  તૈયાર કરવો. આ લપે  

લગાડ# તડકામા ંબસવાથીે  !મી, િસ¤મ, દò,ુ તથા મડલં  Q<ઠુ -

સોરાયસીસ થોડા !દવસોમા ંમટM છે. (૧૦) સફદM  ડાઘ મટ#  જ 

\ય એવો કોઈ જ ઉપચાર હ:ુ Bિનયામાુ  ંશોધાયો નથી. અ+કુ 

ઉપચારો અ+કુ સજોગોમાં  ં કામ કર# શÔા છે. સફદM  ડાઘનો 

Qદરતીુ  ઉપચાર અડદના લોટથી શÔ બને છે. અડદનો લોટ 

પાણીમા ં થોડો વખત પલાળ#ને  પછ# �ાઈOડ કરવો અથવા 

રવઈથી સખત ર#તે વલોવવો. એ લોટ !દવસમા ં ચાર પાચં 

વખત સફદM  ડાઘ પર લગાડતા રહ|M ં.ુ કદાચ આ ઉપચારથી 

થોડા જ !દવસોમા ં ફરક પડવા લાગશે. (૧૧) ગરમ કરલાM  

ગSનાે ુ  પાઉડરમા ં (લસીનાુ  પાનનો રસ મળવીે  પ�ટે  બનાવી 

સફદM  કોઢ પર સવાર-સાજં લગાડવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૨) 

ગાયના +]માૂ  ં૩-૪ �ામ હળદર મળવીે  પીવાથી કોઢ મટM છે. 

(૧૩) તા\ અડદ વાટ# ધોળા કોઢ પર ચોપડવાથી સારો લાભ 

થાય છે. (૧૪) તાદળ\નીં  ભા@ ખાવાથી કોઢ મટM છે. (૧૫) 

રાઈના લોટને ગાયના આઠ ગણા :નાૂ  ઘીમા ં મળવીે  લપે  

કરવાથી સફદM  કોઢ મટM છે. એનાથી ખસ, ખરજ|ુ ંઅને દાદર 

પણ મટM છે. (૧૬) (લસીનાુ  +ળનોૂ  ઉકાળો કર#ને પીવાથી કોઢ 
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મટM છે. (૧૬) કળનાM  Kકવલાૂ ે  પાનનો બાર#ક પાઉડર માખણ કM 

ઘી સાથે મળવીે  !દવસમા ંચારકM  વખત લગાડવો. !દવસો Kધીુ  

6યોગ ધીરજ hવકૂ /  કરતા રહવાથીM  સફદM  ડાઘ મટM છે. (૧૭) 

Cકડાના ં+ળૂ ૪૦ �ામ, કરણનાM  ં+ળૂ ૪૦ �ામ, ચણોઠ# ૪૦ 

�ામ, બાવચીના ં બીજ ૨૦૦ �ામ, હરતાલ ૪૦ �ામ, Kકોૂ  

ભાગરોં  ૪૦ �ામ, હ#રાકસી ૨૦ �ામ અને Zચ]ક+◌ૂળૂ  ૨૦ 

�ામ�ુ ંબાર#ક વÃગાળ ,ણૂ/ બનાવી એ પલળે એટgુ ંગૌ+]ૂ 

નાખી �બૂ લસોટ# પડાr  ³વડ# સોગઠ#ઓ બનાવી Kકવીૂ  લવીે . 

આ સોગઠ# પXથર ઉપર ગૌ+]માૂ  ંલસોટવી. આ પ�ટે  સવાર-

સાજં સફદM  કોઢ પર લગાડવાથી કોઈને જલદ# તો કોઈને ધીમે 

ધીમે મટM છે. આ ,ણૂ/ ફ4ત બા¿ ઉપચાર માટM જ વાપર|ુ,ં 

ખાવામા ંઉપયોગ કરવો ન!હ. (૧૮) સફદM  કોઢ અસા¤ય ગણાય 

છે. શર#રના કોઈ ભાગ પર સફદM  ડાઘ થયા હોય પણ એ 

ભાગના વાળ સફદM  થયા ન હોય તો મધમા ં નવસાર મળવીે  

!દવસમા ં ચારકM  વખત લગાડતા રહવાથીM  બએકે  મ!હનાની 

>દર પ!રણામ જોવા મળે છે. ધીરજ hવકૂ /  લાબાં  સમય Kધીુ  

6યોગ કરવો જોઈએ. વળ# આ ઉપચારની �બીૂ  એ છે કM �વચા 

પર બળતરા થતી નથી. આથી શર#રના કોમળ ભાગ પર પણ 

કર# શકાય, અને એની કોઈ આડ અસર નથી. (૧૯) ગરમાળો, 

કરજં , થોર, Cકડો અને ચમલીે  પાચયં ે  વન�પિતના ં પાન 

ગો+]માૂ  ંપીસીને લપે  કરવાથી સફદM  ડાઘ મટM છે.  
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કોલાઈટ#સકોલાઈટ#સકોલાઈટ#સકોલાઈટ#સ દહaમા ંચોથા ભાગ�ુ ંપાણી નાખી, �બૂ સાર# 

◌ીર#તે વલોવી બનેં વખત જxયા પછ# પીવાથી કોલાઈટ#સ મટM 

છે.  

cયcયcયcય (૧) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ# રાખી, વાટ#, તમાે  ં

મીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ અને આBંુ નાખી વડા ંકરવા.ં તનેે 

ઘીમા ં અથવા તલમાે  ં તળ#ને ખાવાથી cય મટM છે. (૨) 

અ;ગધાં , ગળો, શતાવર#, દશ+લૂ, બલા, અર8સીૂ , h<કરુ  +ળૂ 

તથા અતીસનો એક ચમચા ³ટલા �કાનૂ  ે બ ે &લાસ પાણીમા ં

એક કપ બાક# રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ગાળ#, સવાર-સાજં બ ે

વખત પી|ુ.ં (૩) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી cય 

મટM છે. (૪) ખ:રુ , Pાc, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખ ે

ભાગ ેલઈ ત�ે ં ુ ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ �ામ ખાવાથી 

cય અને cયની ખાસીં  મટM છે. (૫) તા\ માખણ સાથે મધ 

લવાથીે  cયના દદÐને ઘણો ફાયદો થાય છે. (૬) લસણનો રસ 

અને અર8સીનાુ  ં પાનનો રસ અથવા મા] લસણને વાટ#, 

ગાયના ઘી અને ગરમ Bધમાૂ  ંમળવીે  પીવાથી cયરોગ મટM છે. 

(૭) કળ�M ં ુ તા:ુ ંપાણી દર બ ે કલાકM એકકM  કપ પીવાથી ગમે 

તવોે  cય હોય  તે ઝડપભરે કા^માુ  ંઆવી મટ# \ય છે. કળ�M ં ુ

પાણી ૨૪ કલાક Kધીુ  તા:ુ-ં ઉપયોગમા ંલઈ શકાય ત|ે ં ુરહM છે. 

cય ઉપર કોઈ દવા અસર ન કરM એ|ુ ંબને પણ કળ�M ં ુપાણી 
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અસર ન કરM એ શÔ નથી. (૮) cયરોગી માટM Bધીૂ  અિત 

!હતકાર# છે. (૯) દરરોજ િસતોપલા!દ ,ણૂ/ Bધૂ  કM પાણી સાથે 

લવાથીે  cય મટM છે. અOય Zચ!ક�સા સાથે પણ આ 6યોગ કર# 

શકાય. (૧૦) જbર# 6માણમા ં કોડ#ની ભ�મ�ુ ં માખણ સાથે 

સવને  કરવાથી cય મટM છે. (૧૧) ટ#.બી.મા ં તબીબી સારવાર 

સાથે દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં Bધમાૂ  ં એટgુ ં જ ,ના�ૂ ં ુ

િનતHુ} પાણી ઉમર#ે  પીવાથી લાભ થાય છે. Qલુ  6માણ રોગની 

ઉ�તા +જબુ  ન�# કર|ુ.ં 6યોગ િનદ�ષ છે અને એમા ં કોઈ 

ભય નથી. (૧૨) દરરોજ શÔ એટલા વ� ુ 6માણમા ં કોTં 

ખાવાથી cય રોગ જલદ# મટM છે. કોળાની બરફ# 6ાQિતકૃ  

Zચ!ક�સામા ં એક અકસીર ઔષિધ છે. cયરોગી પોતાની +Àયુ  

Zચ!ક�સા સાથે સહાયક Zચ!ક�સા તર#કM પણ કોTં ઉપયોગમા ં

લઈ શકM. ³નાથી આåS્યજનક લાભ થાય છે. (૧૩) અર8સીનો ુ

રસ અન ગળોનો ઉકાળો રોજ િનયિમત પીવાથી cય કાયમ ે

માટ મટ છM M ે. (૧૪) ૭ લaડ# પીપરન ે૨૫૦ �ામ Bધમા ઉકાળ# ૂ ં

પીપર સાથ પી જ|ે ં.ુ બી\ !દવસ ે૧ પીપર ઉમરવીે . એમ ૧૧ 

!દવસ ૧-૧ પીપર ઉ◌ુમરતા જઈ જbર 6માણ Bધ પણ ે ે ૂ

વધાર|ુ.ં પછ# ૧-૧ પીપર ઘટાડતા જઈ ૨૧મા !દવસ +ળ ે ૂ

%�થિતમા આવી જ|ં ં.ુ આ 6યોગથી cય રોગીન �બ લાભ થાય ે ૂ

છે.  
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ખરજ|ખરજ|ખરજ|ખરજ|ુુુુ ંં ં ં  (૧) ભpયરaગણીના પાનનો રસ ખરજવા ઉપર 
લગાડવાથી ખરજ|ુ ં મટM છે. (૨) બટાટા બાફ# પ�ટે  ³|ુ ં

બનાવી, ખરજવા પર +ક#ૂ  પાટો બાધીં  દવાથીM  ભી�ુ ંકM KQુંૂ-:�ૂ ુ ં

ખરજ|ુ ં િન+ળૂ/  થઈ \ય છે. (૩) હઠ#લા ખરજવા ³વા રોગમા ં

બટાકાની છાલ ઘસવાથી ઘણી રાહત થાય છે. િનયિમત છાલ 

ઘસતા રહવાથીM  ફલાવોM  થતો હોય તો તે અટક# \ય છે. (૪) 

કળ#,નોૂ  અને પાપડખાર મળવીે  પાણીમા ંભaજવી ખરજવા પર 

લગાડવાથી તરતનો થયલે  રોગ Bરૂ  થાય છે. (૫) ખારકM  કM 

ખ:રનાુ  ઠZળયાને બાળ# તનીે  રાખ, કhરુ અને હaગ મળવીે  

ખરજવા પર લગાડવાથી ખરજ|ુ ં મટM છે. (૬) ²Pવરણાના 

ફળનો રસ ખરજવા પર લગાડવાથી ખરજ|ુ ં મટM છે. (૭) 

ગાજર�ુ ં ખમણ કર#, તમાે  ં મીRંુ નાખી, પાણી નાÀયા વગર 

ગરમ કર# બાફ#ને ખરજવા પર બાધવાથીં  ફાયદો કરM છે. (૮) 

પપૈયા�ુ ં Bધૂ  અને ટંકણખાર ઊકળતા પાણીમા ં મળવીે  લપે  

કરવાથી :�ૂ ુ ંખરજ|ુ ંમટM છે. (૯) લસણની કળ# વાટ# gગદ#ુ  

બનાવી ખરજવા પર +કવાથીૂ  ભaગડા ં ઉતર# \ય છે અને 

ચામડ# લાલ થાય છે, પછ# તનાે  પર બીજો સાદો મલમ 

ચોપડવાથી ખરજવામા ંફાયદો થાય છે. (૧૦) (લસીનાુ  +ળનોૂ  

ઉકાળો કર#ને પીવાથી ખરજ|ુ ં મટM છે. (૧૧) Kકાૂ  કોપરાને 

બારાબર બાળ# �બૂ વાટ# મલમ બનાવી !દવસમા ં]ણકે  વખત 

લગાડવાથી ખરજવાની પીડામા ંઝડપભરે  ઘણી રાહત થાય છે.  
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ખસખસખસખસ    (૧) ખજવાળં  આવતી હોય તો (લસીનાુ  પાનનો રસ 

ઘસવાથી મટM છે. ૧) આમળા ંબાળ# તલના તલમાે  ંખરલ કર# 

ચોપડવાથી ખસ મટM છે. (૨) તાદંળ\ના રસમા ંસ◌ાકર મળવીે  

પીવાથી ખસ મટM છે. (૩) (વરનાુ ે  ં પાન બાળ# રાખ બનાવી, 

દહaમા ંમળવીે  ચોપડવાથી ખસ મટM છે. (૪) મર# અને ગધકં  

બાર#ક વાટ#, ઘીમા ં �બૂ ખરલ કર# શર#રM ચોપડવાથી અને 

તડકામા ંબસવાથીે  ખસ-gખસૂ  મટM છે. (૫) નસોતરને પાણીમા ં

પલાળ# Kતીૂ  વખતે ત�ે ં ુપાણી પીવાથી સવારM પટે  સાફ અવે 

છે અને લોહ# ��ુ થઈ ખસ મટM છે. (૬) તાદંળ\ની ભા@ના 

રસમા ંસાકર મળવીે  પીવાથી ખસ મટM છે. (૭) આમળા ંબાળ# 

તલના તલમાે  ં મળવીે  ચોપડવાથી ખસ મટM છે. ખજવાળખજવાળખજવાળખજવાળંંંં  

(૧) કોપSંુ ખાવાથી અને શર#રM ચોળવાથી ચળ-ખજવાળં  ઓછ# 

થાય છે. (૨) ખજવાળં  આવતી હોય તે ભાગો પર સીસમ�ુ ં

સહજM  તલે  લઈ !દવસમા ંચારકM  વખત ઘસવાથી ખજવાળં  મટM 

છે. (૩) વડની છાલના ઉકાળાથી �નાન કરવાથી ખજવાળં  મટM 

છે. (૪) Kતરાઉુ  કાપડનો `કડોૂ  ખજવાળવાળાં  ભાગ પર 

સખત ર#તે બાધીં  દવોM . જો બાધીં  શકાય તમે  ન હોય તો કપ8ુ ં

+ક#ૂ  સામાOય પèી સખત ર#તે મારવી. એનાથી સોરાયસીસ કM 

દરાજ ³વા ¥યાિધ પણ કા^માૂ  ંઆવે છે. (૫) ગોળ સાથે હરડM 

લવાથીે  ખજવાળં  મટM છે. (૬) સોપાર# સળગાવી, રાખ 

બનાવી, તલના તલમાે  ં મળવીે  ખજવાળવાળાં  ભાગ પર 
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!દવસમા ંચારકM  વખત દર ચાર કલાકM લગાડતા રહવાથીM  થોડા 

જ !દવસોમા ં ખજવાળં  મટM છે. (૭) Kકાૂ  ં આમળા ં બાળ#ને 

બનાવેલી રાખ તલના તલમાે  ંમળવીે  ખજવાળવાળાં  ભાગ પર 

!દવસમા ંબે વખત િનયિમત લગાવતા રહવાથીM  ખજવાળં  મટ# 

\ય છે. ખજવાળ�ં ં ુ 6માણ વ� ુ હોય તો !દવસમા ં ]ણ-ચાર 

વખત પણ લગાડ# શકાય. (૮) લaબોળ#ના તલની માZલશ ે

કરવાથી ખજવાળ ઓછ# થઈ \ય છં ે. ખજવાળમાખજવાળમાખજવાળમાખજવાળમાં ંં ંં ંં  ં   પરહ@પરહ@પરહ@પરહ@MMMM   
મીઠા-મ�રુ પદાથ� અને ગરમ પદાથ��ુ ં સવને  ન કર|ુ.ં ગમે 

તવીે  સારવાર છતા ં આ પરહ@M  ન હોય તો તકલીફ જલદ# 

મટતી નથી.  

ખજવાળં  સતરાનીં  તા@ છાલ પXથર પર પાણી સાથે ચદનનીં  

³મ ઘસીને ચોપડવાથી ખજવાળં  મટM છે. સતરાનીં  Kક#ૂ  છાલ�ુ ં

,ણૂ/ પણ વાપર# શકાય.  

ખજવાળખજવાળખજવાળખજવાળંંંં  (૧) સતરાનીં  તા@ છાલ પXથર પર પાણી સાથે 

ચદનનીં  ³મ ઘસીને ચોપડવાથી ખજવાળં  મટM છે. સતરાનીં  

Kક#ૂ  છાલ�ુ ં ,ણૂ/ પણ વાપર# શકાય. (૨) તલના તલમાે  ં

એનાથી ]ી\ ભાગ�ુ ં આમળા�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  !દવસમા ં દર 

ચારકM  કલાકM માZલશ કરતા રહવાથીM  ખજવાળં  મટM છે.  
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ખાસીખાસીખાસીખાસીંંંં   (૧) ૫-૫ �ામ મધ !દવસમા ંચારMક વાર ચાટવાથી 

કફ Äટો પડ# ખાસીં  મટM છે. (૨) અજમાના ં mલ .૧૬ �ામ 

!દવસમા ં]ણ વાર ઘી અને મધ સાથે લવાથીે  કફ ઓછો થાય 

છે અને ખાસીં  મટM છે. (૩) એલચી, ખ:રુ  અને Pાc મધમા ં

ચાટવાથી ખાસીં  મટM છે. (૪) Pાc અને સાકર મpમા ંરાખી તનોે  

રસ ,સવાથીૂ  ખાસીં  મટM છે. (૫) Pાc, આમળા,ં ખ:રુ , પીપર 

અને મર# સરખા ભાગે લઈ બાર#ક ,ણૂ/ કર#  તમાથીે ં  ૩-૩ 

�ામ, મધ મળવીે  !દવસમા ં]ણ વાર ચાટવાથી Kક#ૂ  ખાસીં  મટM 

છે. (૬) લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગ ેમળવીે , ચાટણ 

કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી ખાસીં  મટM છે. 

(૭) કમળકાકડ# એટલે રા<�#ય mલ કમળના ં બીજનો નાની 

ચમચી પાઉડર મધ સાથે ચાટવાથી ખાસીં  મટM છે. 

કમળકાકડ#નો પાઉડર બ\રમા ં તૈયાર મળે છે. આ પાઉડર 

હમશાં ે  ંઝીણી ચાળણીથી ચાળ#ને વાપરવો જોઈએ. (૮) દાડમના ં

તા\ ંછોડા ંઅથવા Kકાૂ  ંછોડાનોં  પાઉડર Bધમાૂ  ંઉકાળ# પીવાથી 

ગમે તવીે  ઉધરસ મટM છે. ખાસીનીં  ભલભલી દવા િન<ફળ \ય 

�યા ં પણ આ 6યોગ સફળ થાય જ છે. (૯) Kઠંૂ અને સાકર 

સમભાગ ે લઈ પાઉડર કર# રોજ દર બ ે કલાકને >તરM ૧-૧ 

નાની ચમચી, ૧ ચમચી ��ુ મધ સાથે ચાટ# જ|ુ.ં કોઈ પણ 

6કારની ખાસીમાં  ં અ◌ા 6યોગથી વFો-ઓછો ફાયદો તરત 

જોવા મળે છે. 6યોગ ધીરજhSૂ્વક ચાg ુ રાખવાથી ખાસીં  
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જડ+ળથીૂ  મટ# \ય છે. (૧૦) એલચી�ુ ં,ણૂ/ ૩/૪ �ામ અને 

Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ ૩/૪ �ામ મધમા ંમળવીે  ચાટવાથી કફજOય ખાસીં  

મટM છે. (૧૧) એલચીના તલનાે  ં ચાર-પાચં ટ#પા ં સાકર સાથે 

લવાથીે  કફજOય ખાસીં  મટM છે. (૧૨) Kઠંૂ, મર# અને પીપરના 

સમભાગ ેબનાવલાે  પાઉડરને િ]ક`ુ કહM છે. ૧-૧ નાની ચમચી 

િ]ક`ુ મધ સાથે સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  સામાOય ખાસીં  

તરત જ મટ# \ય છે. (૧૩) મર#ના બાર#ક પાઉડરમા ં થોડો 

ગોળ મળવીે  સાધારણ કદની ગોળ#ઓ બનાવવી. દર બે કલાકM 

આ ગોળ# ,સતાૂ  રહવાથીM  કોઈ પણ 6કારની ખાસીં  મટM છે. 

નાના ં બાળકોને પણ આ આપી શકાય. (૧૪) ગરમ કરલાM  

પાણીમા ંમીRંુ અને બ ેલવaગ�ુ ં,ણૂ/ નાખી સવાર-સાજં કોગળા 

કરવાથી ગળામાથીં  કફ નીકળ# જઈ ખાસીં  મટM છે. મીRંુ અને 

લવaગ બ½ે જ(નાશકં ુ  છે. બે-]ણ !દવસ આ ઉપાય કરવાથી 

ભારM ખાસીં  પણ મટ# \ય છે. (૧૫) qફાTૂં ં ગરમ પાણી જ 

પી|ુ,ં �નાન પણ નવશેકા ગરમ પાણીથી કર|ુ.ં ³મ બને તમે  

વધારM કફ નીકળ# \ય એ માટM ÎયારM પણ ગળામા ંકફ આવે કM 

તરત Yકતાૂં  રહ|M ં.ુ મ�રુ, cાર#ય, ક`ુ(તીખા) અને ઉ<ણ 

પદાથ��ુ ં સવને  કર|ુ.ં મ�રુ P¥યોમા ં સાકર, :નોૂ  ગોળ, ³ઠ# 

મધ અને મધ, cાર#ય પદાથ�મા ંયવcાર, નવસાર અને ખારો, 

ક`ુ P¥યોમા ંKઠંૂ, પીપર અને મર# તથા ઉ<ણ પાદાથ�મા ંગરમ 

પાણી, લસણ, આBુ વગર�ે ં ુ સવને  કર|ુ.ં વધારM ખટાશવાળા, 

Zચકાશવાળા, ગÚયા, તલવાળાે  પદાથ��ુ ં સવને  ન કર|ુ.ં ઠડ#ં  
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હવા અને ઠડાં  ં તથા ઠડ#ં  6Qિતવાળાૃ  પદાથ��ુ ં સવને  પણ ન 

કર|ુ.ં (૧૬) ગળો, પીપર અને ભpયરaગણી અધકચરા ંખાડ#ં  એક 

&લાસ પાણીમા ં]ણ ચમચી નાખી પાણી અડ�ુ ં રહM �યા ંKધીુ  

ઉકાળ# ઠ8ું પાડ# અડધી ચમચી મધ અથવા દળલીે  સાકર(ખાડં 

કદ# ન!હ) નાખી સવાર-સાજં પીવાથી કફવાળ# ખાસીં  મટM છે. 

(૧૭) દર ચારકM  કલાકM બ�બ ે ]ણ]ણ લિવLગ મpમા ં રાખી 

,સતાૂ  રહવાથીM  ગમે તવીે  ખાસીં  -Kક#ૂ , ભીની કM કફH4તુ  થોડા 

!દવસોમા ં મટ# \ય છે. (૧૮) (લસીનાુ  ંઆઠ-દસ તા\ ંપાન 

�બૂ ચાવીને દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં ચાવતા રહવાથીM  ગમે 

તે 6કારની ખાસીં  કા^માૂ  ંઆવી \ય છે. (૧૯) અખરોટ ફોડ# 

શક#ને  ે !દવસમા ં ચાર-પાચં વખત ખાતા રહવાથીM  કોઈ પણ 

6કારની ઉધરસ મટM છે. નાના ં બાળકોને પણ આ ઉપચાર 

અ�Qળુ ૂ  અને સફળ થતો જોવા મળે છે. (૨૦) +ઠ#ભરૂ  શકલાે M  

ચણા ખાઈ, ઉપર પાણી પીવાથી ઉધરસ ઓછ# થાય છે. (૨૧) 

મર#ના બાર#ક ,ણમાૂ ં/  ગોળ મળવીે  સાધારણ કદની ગોળ# 

બનાવી દર બ ેકલાકM ,સતાૂ  રહવાથીM  કોઈ પણ 6કારની ખાસીં  

મટM છે. નાના ં બાળકોને પણ આ આપી શકાય.  ખાસીખાસીખાસીખાસીંં ંં     Kકૂ#Kકૂ#Kકૂ#Kકૂ#  
(૧) નાની એલચી તવી પર બાળ#, કોયલો કર#, �માડોુ  નીકળ# 

\ય એટલે વાસણ ઢાક#ં  દ|M ં.ુ ત�ે ં ુ ૩/૪ �ામ ,ણૂ/ ઘી તથા 

મધ સાથે !દવસમા ં]ણ વાર ચાટવાથી Kક#ૂ  ખાસીં  મટM છે. (૨) 

એક નાની +ઠ#ૂ  તલ અને  જbર# સાકર ૨૦૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં

નાખી ઉકાળો બનાવી દરરોજ દર બ]ણે  કલાકM સાધારણ ગરમ 
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પીવાથી થોડા !દવસોમા ં Kક#ૂ  ખાસીં  મટM છે. (૩) ૧-૧ નાની 

ચમચી ઘી દરરોજ બ ે કલાકના >તરM ચાટવાથી Kક#ૂ  ખાસીં  

અ,કૂ મટM છે. (૪) દર ]ણ કલાકM એક ચમચી તા\ માખણમા ં

વાટલીM  સાકર નાખી ધીમે ધીમે ચાટ# જવાથી Kક#ૂ  ખાસીં  

જડ+ળથીૂ  મટM છે. નાના ં બાળકોમા ં તો આ 6યોગ ખરખરM  

આશીવાદbપ/  છે, કમM  કM બાળક હpશે હpશે સાકર-માખણ ખાશે 

અને ખાસીં  મટ# જશે. (૫) સમભાગ ેKકાૂ  આમળા�ુ ં,ણૂ/ અને 

સાકર એક એક ચમચી !દવસમા ં]ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  

કટાળાજનકં  :નીૂ  ખાસીં  મટM છે. 6યોગ થોડા !દવસ Kધીુ  

િનયિમત \ળવી રાખવો. (૬) ઉમરા(ઉBxબરુ )�ુ ં Bધૂ  મpમા ં

ઉપલા તાળવે ચોપડ# ³ લાળ-Yકંૂ આવે તે ગળ# જવાથી કોઈ 

પણ દવાથી મટતી ન હોય તવીે  ખાસીં  પણ બq ુઝડપથી મટ# 

\ય છે. (૭) આBનોુ  રસ મધમા ંલવોે  અને એક નાગરવલનાે  

પાનમા ં થોડ# હળદર અને ૩-૪ મર# +ક#ૂ  બી8ુ ં વાળ# ઉપર 

લિવLગ ખોસ|ુ.ં એને ચાર &લાસ પાણીમા ં અડ�ુ ં પાણી બળ# 

\ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ# !દવસમા ં ]ણ-ચાર વખત થો8ુ ં થો8ુ ં

પી|ુ.ં એનાથી ખાસીં  તરત જ ઓછ# થવા લાગ ે છે. (૮) 

સમભાગ ે તલ અને સાકરનો ઉકાળો !દવસમા ં ચાર-પાચં વાર 

=ટડૂં M =ટડૂં M પીતા રહવાથીM  Kક#ૂ  ખાસીં  મટM છે.  

ખીલખીલખીલખીલ  (૧) ખીલ થયા હોય તો ચહરાM  પર નારગીનીં  છાલ 

ઘસવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) તલનો :નોૂ  ખોળ ગાયના 
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+]માૂ  ંકાલવી મp ઉપર લપે કરવાથી Hવાનીમાુ  ંથતા ખીલ Bરૂ  

થાય છે. (૩) પાકા, �બૂ ગળ# ગયલાે  પપૈયાને છોલી, Äદ#નં  ે

ચહરાM  પર થોડો સમય માZલશ કરવી-મસળ|ુ.ં ૧૫-૨૦ િમિનટ 

બાદ Kકાવાૂ  લાગ ે �યારM પાણીથી ધોઈ નાખી \ડા `વાલુ  વડM 

સાર# ર#તે gછ#ૂ  જલદ# તલ�ુ ં તલે  કM કોપરલM  ચોપડ|ુ.ં એક 

અઠવા!ડયા Kધીુ  આ 6માણે કરવાથી ચહરાM  પરના ખીલ, ડાઘ 

વગરેM Bરૂ  થઈ ચહરોM  �બૂ જ Kદરું  દખાયM  છે અને ચહરા�M ં ુતજે  

વધે છે. ચહરાનીM  કરચલીઓ, કાળાશ અને મલે  Bરૂ  થાય છે, 

ચહરાM  પર કોમળતા અને કાિતં  આવે છે. (૪) પાકા ં ટામટાે  ં

સમાર#ને ખીલ પર બરાબર ઘસવા.ં બચારે  કલાક એમ જ રહવાM  

દ|M ં.ુ �યાર બાદ qફાળાૂં  પાણીથી ધોઇ નાખ|ુ.ં આનાથી ચહરાનાM  

ખીલ ઝડપથી મટ# \ય છે. (૫) \ં^નાુ  ઠZળયાને પાણીમા ં

ઘસી ચોપડવાથી Hવાનીનુ  ેલીધે થતા મp પરના ખીલ મટM છે. 

(૬) સવારM અને રા]ે બાવળ, લીમડો કM વડવાઈ�ુ ંદાતણ કર# 

એના Qચાનૂ  ેમp પર પાચકં ે  િમિનટ ઘસતા રહવાથીM  મp પરના 

ખીલ મટM છે. (૭) ટકણખારં  Vલાબજળમાુ  ંમળવીે  લગાડવાથી 

મp પરના ખીલ મટM છે. (૮) બદામને માખણમા ં�બૂ ઘસી તનોે  

મp પર લપે  કરવાથી કM માZલશ કરવાથી મp પરના ખીલ મટM 

છે. (૯) Vલાબજળમાુ  ંKખડ ઘસીન લગાડવાથી ખીલ મટ છુ ે M ે . 

(૧૦) આમળા Bધમા ઘસી મp પર \ડો લપ કરવાથી ખીલ મટ ં ં ે Mૂ

છે. (૧૧) કર#ની ગોટલી ઘસીન ખીલ પર લગાડવાથી ફાયદો M ે

થાય છે. (૧૨) લીમડા કM mદ#નાના ંપાન વાટ# તનોે  રસ ખીલ 
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પર લગાવવાથી ખીલ મટ# \ય છે. (૧૩) તા:ુ ંલa^ ુકાપી દર 

બે કલાકM ખીલ પર બે-]ણ િમિનટ ઘસતા રહવાથીM  ખીલ મટ# 

\ય છે.  

ખીલનાખીલનાખીલનાખીલના    ડાઘડાઘડાઘડાઘ  (૧) છાસ વડM ચહરોM  ધોવાથી ખીલના ડાઘ, 

મp પરની કાળાશ અને Zચકાશ Bરૂ  થાય છે. (૨) વડના Bધમાૂ  ં

મKરનીૂ  દાળ પીસી લપે  કરવાથી ખીલના કાળા ડાઘ મટM છે. 

(૩) ચોખાનો ઝીણો લોટ અથવા રાધલોં ે  ભાત દરરોજ ચહરાM  

પર ઘસવાથી ખીલના ડાઘ Bરૂ  થાય છે.        

�જલી�જલી�જલી�જલીૂૂૂૂ   (૧) સવાર-સાજં પાકા ંટામટાનોે ં  રસ પીવાથી અને 

ભોજનમા ં મીRંુ ઓÕ ં કરવાથી �જૂલી-ચળ મટM છે. (૨) 

ટામટાનાે  રસથી બમ¡ુ ં કોપરલM  લઈ એક] કર# શર#ર પર 

માલીશ કરવાથી અને થોડ# વાર પછ# કોકરવરણા પાણીથી 

�નાન કરવાથી ખસ-�જલીુ  મટM છે. (૩) પપૈયા�ુ ં Bધૂ  અને 

ટકણખારં  ઊકળતા પાણીમા ં મળવીે  લપે  કરવાથી �જલીૂ  મટM 

છે. (૪) લa^ ુ કાપી બે ભાગ કર# બાર#ક િસLધવ ભભરાવી 

Kકવ|ૂ ં.ુ Kકાઈૂ  \ય એટલે ખાડ#નં  ે,ણૂ/ કર|ુ.ં આ ,ણૂ/ લવાથીે  

વાતર4ત, ચળ અને �જલીમાૂ  ં ફાયદો થાય છે. (૫) લa^નોુ  

રસ અને કોપરલM  એક] કર# માલીશ કરવાથી �જલીૂ  મટM છે. 

ગરમ પાણીથી �નાન કર|ુ.ં પહરવાનાM  ં કપડા ં રોજ ગરમ 

પાણીથી ધોવા.ં આ 6યોગથી Kક#ૂ  �જલીૂ  મટM છે. (૬) આખા 
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શર#રM �જલીુ  આવતી હોય તો સરિસયાના તલનીે  માZલશ 

કરવાથી �જલીુ  મટM છે. (૭) જવના લોટમા ંતલ�ુ ંતલે  અને 

છાસ મળવીે  લગાડવાથી �જલીુ  મટM છે. (૮) ચણાનો લોટ 

પાણીમા ંમળવીે  શર#રM માZલસ કરવાથી �જલીુ  મટM છે. 

ગભરામણગભરામણગભરામણગભરામણ ગાય, ભસr , ગધડાે  કM ઘોડાની તા@ લાદ કM 

છાણમા ં પાણી મળવીે  �બૂ હલાવી કપડાથી ગાળ# 

ગભરામણના રોગીને એકાદ &લાસ પીવડાવવાથી 

ગભરામણ શાતં થાય છે.  

ગરમગરમગરમગરમ િમ\જિમ\જિમ\જિમ\જ ૧-૧ કપ Bધમા અડધી નાૂ ં ની ચમચી 

બદામ� તલ નાખી સવારું ે -સાજ પીવાથી ³મનો �વભાવ ગરમ ં

રહતો હોયM , વાતવાતમા V�સો આવતો હોય અન મન હમશા ં ે ં ે ંુ

અશાત રહ( હોય તો તમા ફાયદો થાય છં M ં ે ં ેુ . ઉપચાર દરરોજ 

િનયિમત કરવાથી જ ફાયદો થાય છે.  

ગરમીગરમીગરમીગરમી  (૧) એક KQુંૂ >@ર અને ૫-૧૦ બદામ Bધમાૂ  ંનાખી 

ઉકાળ#, તમાે  ંસહજM  ખાડં નાખી રોજ સવારM પીવાથી ગરમી શાતં 

થાય છે. (૨) કાકડ#ના કકડા પર ખડ# સાકરની �ક#ૂ  નાખી સાત 

!દવસ ખાવાથી ગરમી મટM છે. (૩) ગરમીના !દવસોમા ં માથે 

ઠડકં  રહM, g ૂન લાગે, માYુ ંતપી ન \ય તે માટM માથે વડના ં
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પાન +ક#ૂ  ઉપર ટોપી, હટ� , �કાફ/ કM હ~મM ટે પહરવીM .  Kયૂ/ ગમે 

તટલોે  તપતો હશે તો પણ માથે ઠડકં  રહશM .ે (૪) તાદળ\નાં  

રસમા ં સાકર મળવીે  પીવાથી ગરમી મટM છે. (૫) નારગીં  

ખાવાથી શર#રની ખોટ# ગરમી Bરૂ  થાય છે. (૬) પટનીે  અને 

Cતરડાનીં  ગરમી Bરૂ  કરવા વડની છાલનો ઉકાળો પીવો. (૭) 

કાળ# Pાc, સાકર, વ!રયાળ# અન ે ધાણા પાણીમા પલાળ#ં , 

ચોળ#ન પીવાથી પટની ગરમી તથા મpના ચાદા મટ છે ે ં ં ં M ે . (૮) 

શર#રની >દરની કM બહારની કોઈપણ 6કારની ગરમીમા ં

ગોળ�ુ ં પાણી બનાવી ઝીણા કપડાથી વારવારં  (Îયા ં Kધીુ  

ગાળણના કપડા પર કઈં  પણ જમા ન થાય �યા ંKધીુ ) ગાળ# 

!દવસમા ંચારકM  વખત એક એક વાડક# પીવાથી એ ગરમી Bરૂ  

થઈ કોઠો ચોÀખો થઈ \ય છે. 6યોગ કદાચ ઘણા !દવસો Kધીુ  

કરવો પડM. ગરમીગરમીગરમીગરમી    શીતળાનીશીતળાનીશીતળાનીશીતળાની  ધાણા અને @Sંુ રા]ે પાણીમા ં

પલાળ# રાખી સવારM મસળ#, ગાળ#, તમાે  ં સાકર નાખી ચાર-

પાચં !દવસ પીવાથી શીતળા પછ#ની શર#રમા ં \મી ગયલીે  

ગરમી નીકળ# \ય છે. ગરમીગરમીગરમીગરમી    કોઠાનીકોઠાનીકોઠાનીકોઠાની (૧) ૧૦૦ �ામ 
ગાજરની છ#ણ, ૧૦૦ �ામ ગોળ અને અને ૭૦૦ િમ.Zલ. પાણી 

નાખી ગાજર સા³ં બરાબર બાફ# રાખી +ક|ુ ુ.ં સવારM ચાદ#નોં  

વરખ ચોપડ# ખા|ુ.ં દરરોજ આ 6માણે કરવાથી કોઠાની ગરમી 

મટM છે. (૨) કડવા લીમડાના પાનનો અડધી વાડક# રસ સાકર 

નાખી સવાર-સાજં પીવાથી કોઠાની ગરમી મટM છે. (૩) ૮ થી 
૧૦ (લસીનાુ  ંપાન, ૪ થી ૫ કાળા ંમર# અને ]ણ બદામને �બૂ 
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લસોટ# પ�ટે -રગડો તૈયાર કર# એક &લાસ ³ટલા પાણીમા ંિમc 

કર# રોજ સવારM ૨૧ !દવસ પીવાથી મગજની અને શર#રની 

Cત!રક ગરમી Bરૂ  થાય છે અને મગજને તાકાત મળે છે. આ 

ઔષધ ¢દયોFજકે  હોવાથી ¢દયને બળવાન બનાવે છે, 

¢દયરોગમા ં !હતાવહ છે, અને યાદશ%4ત વધારM છે. ગરમીગરમીગરમીગરમી    
િપFનીિપFનીિપFનીિપFની  પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કર# રસ કાઢવો. 

રસથી બમણી ખાડનીં  ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ નાખી 

શરબત બનાવ|ુ.ં આ શરબત ગરમી�ુ ંશમન કરM છે. ગરમીથીગરમીથીગરમીથીગરમીથી    
ગાડપણગાડપણગાડપણગાડપણંંંં  મગજની ગરમી િપFદોષથી થયલે  અથવા ઝર#ે  

પદાથ/ ખાવાથી થયલે  માનિસક ગાડપણં  , વ� ુ પડતો ોધી 

�વભાવ, સતત ઉ�કરાટM  ³વી %�થિતમા ં દદÐએ રોજ !દવસમા ં

ચાર-પાચં વાર ઠડાં  પાણીને માથે રડ#નM  ે �નાન કર|ુ.ં તે સાથે 

ખાવામા ંગરમ ખોરાક બધં કરવો. કોળાના રસમા ંસાકર નાખી 

દરરોજ પી|ુ.ં ધીમે ધીમે લાભ થશે. 

ગભગભગભગભ////ધારણધારણધારણધારણ  (૧) :નાૂ  વીયમા/  ં�ા¡નીુ ુ  સÀયાં  ઓછ# હોય 

³ને કારણે ગભ/ ધારણ ન થઈ શક(ુ ંહોય તો વડના ટટા�M ં ુ,ણૂ/ 

Bધૂ  સાથે લ|ે ં.ુ Qણાૂ  પાનનો કM Qણીૂ  વડવાઈનો ઉકાળો કર# 

પીવાથી પણ ફાયદો થાય છે. (૨) વડના તા\ >Qરોુ  પાણી 

સાથે પીસી સવને  કરવાથી ગભધા/ રણ થાય છે. એનાથી 

શર#રની ગરમી, રતવા વગરેM મટM છે અને ગભપાત/  થતો અટકM 
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છે; ગભન/  ે ઉFમ પોષણ મળે છે અને ગભની/  |d�ૃ  સાર# ર#તે 

થાય છે. (૩) વડના ટટા�M ં ં ુ,ણૂ/ Ãી-hSષુ ુ  બનેં િનયિમત સવને  

કરM તો ગભધારણની/  શÔતા વધે છે. Ãીના 6જનન >ગોની 

ગરમી Bરૂ  થઈ તે ગભધારણ/  માટM સcમ બને છે. એક ઉ%4ત છે 

કM Ôજ◌ ે ખાય ટટાM  તનેે થાય બટાે .Õ (૪) વ¤યાં  Ãીને વડની 

Qપળનોુ ં  ઉકાળો Bધૂ  સાથે પાવાથી ગભ/ રહM છે, તથા Qપળોુ ં  કM 

વડવાઈની તા@ Qપળોનુ ં  ે Bધમાૂ  ં લસોટ# ન�ય આપ|ુ.ં (૫) 

બ\રમા ં બીજના �વbપમા ં મળ(ુ ં નાગકસરM  અને સાકર 

સમભાગ ેલઈ, પાઉડર બનાવી દરરોજ એક ચમચો પાઉડર Bધૂ  

સાથે સવારM નરણા કોઠM િનયિમત લવાથીે  ગભધારણ/  થાય છે. 

અ+કુ 6કાર�ુ ં વ¤ય�વં  પણ એનાથી મટM છે. (૬) ઋ(કાળનાુ  

!દવસો દરિમયાન એક પાકા Zબજોરાના ંતમામ બીજ પાણી કM 

Bધમાૂ  ં ગળવાથી કM એ બીજોના પાઉડર�ુ ં સવને  કરવાથી 

ગભધાર/ ણની શÔતા રહM છે. આ પછ# ચોÀખા !દવસો 

દરિમયાન ગભધારણનો/  6ય�ન કરવો. એક મ!હને સફળતા ન 

મળે તો બી³ મ!હને ઉપચાર ચાg ુરાખવો.  

ગભ�થગભ�થગભ�થગભ�થ////  િશ�નાિશ�નાિશ�નાિશ�નાુુુુ  સUદયસUદયસUદયસUદય//// માટMમાટMમાટMમાટM BધીBધીBધીBધીૂૂૂૂ   ગZભËણી Ãી 

દરરોજ Bધી�ૂ ુ ંમીRંુ શાક કM સાકર નાખલે  Bધીનોૂ  રસ કM Bધીનોૂ  

હલવો ખાય તો બાળક Kદરું  અને ગૌર વણ�/ ુ ંઅવતરM છે.  
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ગભ�ાવગભ�ાવગભ�ાવગભ�ાવ////  (૧) જવનો લોટ અને સાકર સરખે ભાગે મળવીે  

ખાવાથી ગભપાતનો/  ભય મટM છે. (૨) સીતાફળના ં બી�ુ ં ,ણૂ/ 

લવાથીે  ગભપાત/  થાય છે. (૩) પીપળાની છાલ Kકવીૂ  પાઉડર 

બનાવી ગZભËણી Ãીએ દરરોજ સવાર-સાજં એકએક ચમચો 

સાદા પાણી સાથે લવોે . અ◌ાથી નવ માસ Kધીુ  કોઈપણ 

6કારની તકલીફ િવના hરૂM મ!હને પોષાયgે ં ુ �વ�થ િશ� ુજOમે 

છે. (૪) અકાળે ગભ/ પડ# જવાની તકલીફ થતી હોય તો બે કપ 

Bધમાૂ  ં એક ચમચો Kઠંૂ નાખી સવાર-સાજં િનયિમત છ~લાે  

!દવસો Kધીુ  પીવાથી ગભ/ પડ# જવાનો ભય અવ�ય ટળે છે. 

આ 6યોગની કોઈ આડ અસર નથી. (૫) ગભ/ ર¿ા બાદ 

દરરોજ !દવસમા ં બે-]ણ વખત બરફનો `કડોૂ  યોિનમા ં દસ-

પદરં  િમિનટ દબાવી રાખવાથી અને 6યોગ િનયિમત કરતા 

રહવાથીM  ગભપાતનો/  ભય ટળે છે. જો શરદ#-ઠડ#નીં  ફ!રયાદ 

હોય તો આ 6યોગ કર# ન શકાય. (૬) પદમાખ નામની 

વન�પિતની લાકડ# બ\રમા ંમળે છે. તનેે ચદનનીં  ³મ ઘસીને 

સવને  કરતા રહવાથીM  ગભ�ાવ/  થતો અટકM છે. અOય Zચ!ક�સા-

સારવાર સાથે સહાયક Zચ!ક�સા તર#કM પણ આ ઉપચાર કર# 

શકાય. (૭) 6,રૂ મા]ામા ં િવટાિમન ÔસીÕ�ુ ં સવને  કરવામા ં

આવે તો ગભ�ાવ/  કM ગભપાત/  થવાનો ભય મટM છે. óણનીૂ  ચારM 

તરફ રહgM ં ુ આવરણ `ટ#ૂ  જવાથી ગભપાત/  થઈ \ય છે. 

િવટાિમન ÔસીÕ આ આવરણની રચનામા ંમોટો ફાળો ધરાવે છે. 
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જો શર#રમા ં િવટાિમન ÔસીÕ hરતાૂ  6માણમા ં હોય તો એ 

આવરણ વ� ુ મજ^તૂ બની ગભન/  ે પડ# જતો આટકાવે છે. 

આથી જ ગભવતી/  મ!હલાઓએ ગભકાળ/  દરિમયાન િવટાિમન 

ÔસીÕH4તુ  પદાથ� વ� ુ6માણમા ંલવાે  જોઈએ. 

ગળાનાગળાનાગળાનાગળાનાંંં ં   દદદદદદદદ////      કાકડાકાકડાકાકડાકાકડા (૧) ,લાનીૂ  બળલીે  માટ#(લાલ થઈ 

હોય તે) ૧૦ �ામ અને ૩ �ામ મર#�ુ ં,ણૂ/ સવાર સાજં થો8ુ ં

થો8ુ ંકાકડા પર દબાવીને ચોળવાથી ]ણ !દવસમા ંકાકડા મટ# 

\ય છે. (૨) મીઠાના પાણીના !દવસમા ં બ]ણે  વાર કોગળા 

કરવા. (૩) બે �ામ mલાવલીે  ફટકડ# ૧૨૫ �ામ ગરમ પાણીમા ં

નાખી કોગળા કરવા. (૪) Cબાના ં પાન બાળ# તનોે  �માડોુ  

લવાથીે  ગળાની >દરના ં કટલાકM ં  દદ�મા ં ફાયદો થાય છે. 

ગળાનોગળાનોગળાનોગળાનો    BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો (૧) લa^નોુ  રસ પીવાથી ગળાની પીડા મટM 

છે. (૨) ગળામા ંબળતરા કM Bઃખાવામાુ  ંએક ચમચો મધ, એક 

લa^નોુ  રસ અને લાલ મરચાનોં  ત°ન થોડો પાઉડર !દવસમા ં

બ]ણે  વાર લવાથીે  લાભ થાય છે. ગળાનોગળાનોગળાનોગળાનો    સોજોસોજોસોજોસોજો (૧) કળાનીM ં  

છાલ ગળા ઉપર બહાર બાધવાથીં  ગળાનો સોજો મટM છે. (૨) 

એક >@ર અને ૧/૪ ચમચી હળદર પાણીમા ંલસોટ# અડધા 

&લાસ પાણીમા ં ઉકાળો કરવો. ઠડોં  પડt ે ગળામા ં ધારણ કર# 

થોડ# વાર મpઢામા ંરાખી ધીમથીે  ગળ# જવો. સવાર-સાજં તાજો 

ઉકાળો બનાવવો. એનાથી ગળાનો સોજો, @ભનો સોજો, 

મpઢાના ં ચાદાં ,ં અવાજ બસીે  જવો વગરે M ફ!રયાદો ચાર-પાચં 
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!દવસમા ંમટM છે. (૩) અજમાનો ઉકાળો અથવા અજમાનો અિત 

બાર#ક પાઉડર !દવસમા ંચારકM  વખત િનયિમત સવને  કરવાથી 

ગળાનો સોજો મટM છે. ગTગTગTગT    KKKKુુુકુા|કા|કા|કા| ુંુ ંુ ંુ ંગોળ�ુ ંપાણી બનાવી ચાર 
પાચં વાર વÃગાળ કર# પી|ુ.ં અથવા ગરમીના !દવસો હોય તો 

લીમડાના પાનનો ૧૨ �ામ રસ પીવો. ગTગTગTગTંંંં    બસીબસીબસીબસીેે ેે     જ|જ|જ|જ|ુંુ ંુ ંુ ંગTં 
બસીે  \ય �યારM આBનાુ  નાના નાના `કડાૂ  કર# મpમા ં રાખી 

+ક#ૂ  ,સીનૂ  ે રસ ગળા નીચે હળવે હળવે ઉતારતા રહ|M ં.ુ ગTગTગTગTંંંં    
સાફસાફસાફસાફ  8ગળ#�ુ ં ં ુ ક,બરું  @Sંુ અને િસLધવ નાખી ખાવાથી ગTં 

સાફ રહM છે, કફની ખરટ#M  બાઝતી નથી અને પટમાનાે ં  ં ઝર#ે  

ત��વોનો નાશ થાય છે.  

ગાલપચોZળયાગાલપચોZળયાગાલપચોZળયાગાલપચોZળયાંંં ં ધ(રાના પાન વાટ# ગરમ કર# સો\ ુ ં

ઉપર લપ કરવાથી ગાલપચોZળયાનો Bઃખાવો અન સોજો મટ ે ે Mુ

છે.   

ગાઠગાઠગાઠગાઠંંંં (૧) 8ગળ#ુ ં  ઉપર ભી�ુ ં કપ8ુ ં વaટ#, કોલસામા ં +ક#ૂ , 

બફાઈ \ય એટલે બહાર કાઢ#, Õદ#ં , તમાે  ંજરા હળદર નાખી 

બાબલાઈં  કM બદની ગાઠં પર બાધવાથીં  ગાઠં વરાઈે  \ય છે 

અથવા જલદ# mટ# \ય છે. (૨) પાલખના ંપાનને પીસી પોટ#સ 

બનાવી અથવા તનાે  ં બી વાટ# ખદખદાવી પોટ#સ બનાવી 

અપ4વ ગાઠં પર બાધવાથીં  ગાઠં જલદ# પાક# \ય છે અને 
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તાવ આવતો હોય તો ઓછો થઈ \ય છે. (૩) દર કલાકM એક 

મોટ# ચમચી વ!રયાળ# ચાવી ચાવીને ખાવાથી અથવા 

વ!રયાળ# ચાવી ન શકાય તો વ!રયાળ#નો પાઉડર કM 

વ!રયાળ#નો ઉકાળો લવાથીે  શર#રમા ંથયલીે  સામાOય ગાઠં મટM 

છે.   

ગાડપણગાડપણગાડપણગાડપણંંંં   (૧) સીતાફળ#ના +ળ�ૂ ં ુ,ણૂ/ ગાડપણમાં  ંઅપાય 

છે. (૨) દરરોજ સવાર-સાજં ૧૦૦ �ામ ³ટgુ ંગાય�ુ ંતા:ુ ં+]ૂ 

ગાળ#ને પાવાથી ગાડપણં  મટM છે. hÀતુ  વયના દદÐને અથવા 

દદના/  બળ +જબુ  +]�ૂ ં ુ 6માણ વધાર# શકાય. (૩) દદÐમા ં

ગાડપણં  બq ુ આમક બની ગHુ ં હોય અને �વજનોને ભારM 

તકલીફ રહતીM  હોય તો દરરોજ આમલી�ુ ં શરબત દર ચારકM  

કલાકના >તરM એકાદ &લાસ પીવડાવવાથી અને આહારમા ં

આમલીનો ખાસ ઉપયોગ કરાવવાથી ગાડપણં  ઓÕ ં થાય છે 

અને િવવક^d�ે ુ  ખીલવા લાગે છે. (૪) ÉાÊી, વજ, શખાવલીં , 

અ;ગધા અન માલકાકણીના બી� ,ણ સરખ ભાગ લઈ ં ે ં ં ૂ ે ેુ / ૧-૧ 

ચમચી સવાર, બપોર, સાજ ]ં ણ વાર પાણી સાથ આપવાથી ે

માનિસક Zબમાર# Bર થાય છૂ ે.  

VVVV ૂૂૂમૂડામડામડામડા ંંં ં (૧) Vમૂડા ઉપર  રસવતીં નો લપે  કર# પાટો બાધીં  

રાખવાથી Vમૂ8ુ ં mટ# \ય છે. (૨) સરગવાની છાલ ઘસીને 

ચોપડવાથી Vમૂ8ુ ંબસીે  \ય છે. (૩) ઘWના લોટમા મીRંુ અને 
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હળદર નાખી પોટ#સ બનાવી Vમડાૂ  પર બાધંવાથી Vમૂ8ુ ં

પાક#ને mટ# જશે. (૪) બાફલાM  કાદામાં  ં મીRંુ નાખી પોટ#સ 

બનાવી Vમડાૂ  પર બાધવાથીં  Vમૂ8ુ ં mટ# જશે. (૫) ધ(રોં ુ  

અથવા Cકડાના પાનની પોટ#સ બનાવી Vમડાૂ  પર બાધવાથી 

Vમૂ8ુ ં પાક# જશે. (૬) લસણ અને મર# વાટ# લપે  કરવાથી 

ગાઠં, Vમડાુ  ંપાક#ને mટ# જશે. (૭) હળદરની રાખ અને ,નોૂ  

ભગાે  ંકર# બાધવાથીં  Vમૂ8ુ ંmટ# જશે. (૮) બાજર# બાફ# પોટ#સ 

બનાવી બાધવાથીં  Vમડાુ  ં સારા ં થઈ \ય છે. (૯) કાદંાની 

કાતર# ઘી કM તલમાે  ંશક#ે  હળદર મળવીે  પોટ#સ કર# બાધવાથીં  

Vમૂ8ુ ંપાક# જશે. ઘા પર બાધવાથીં  દદ/  મટM છે. (૧૦) બોરડ#ના ં

પાન વાટ# ગરમ કર# પોટ#સ બનાવી બાધવાં થી Vમૂ8ુ ંપાક#ને 

mટ# જશે. (૧૧) મર#નો બાર#ક પાઉડર કર# પાણી નાખી =ટ#નૂં  ે

મલમ ³|ુ ં બનાવ|ુ.ં એને Vમડાૂ -ં ફો~લા પર ચોપડ# b +ક#ૂ  

પાટો બાધીં  દવોM . દરરોજ !દવસમા ંએક વખત આ ર#તે ગાઢો 

લપે  કરતા રહ|M ં.ુ થોડા જ !દવસોમા ંઆåયજનક/  ફરક પડશે. 

(૧૨) સરગવાની છાલનો 4વાથ િપવડાવવથી અને તનીે  

છાલની પોટ#સ બાધવાથીં  લોહ# િવખેરાઈને Vમ8ૂ ંુ મટ# \ય છે 

અથવા જલદ# પાક#ને mટ# \ય છે. (૧૩) >@રની પોટ#સ 

બનાવી Vમડાૂ  ંપર બાધવીં . (૧૪) ગાજર બાફ# પોટ#સ બનાવી 

બાધવાં થી Vમડાૂ  ંસારા ંથાય છે. (૧૫) િઘલોડ#ના ંપાનનો રસ 

અથવા પાનની પોટ#સ બનાવીને બાધવાથીં  Vમડાનીૂ  વદનાે  

શાતં થાય છે અને Vમડાૂ  ં પાક#ને mટ# \ય છે. (૧૬) 
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જ◌ામફળ#ના પાનની પોટ#સ બનાવી બાધવાથીં  Vમડાૂ  ંમટM છે. 

(૧૮) Bધીનોૂ  રસ કાઢ# થોડા મધ કM સાકર સાથે લવાથીે  Vમડાૂ  ં

મટM છે. (૧૯) નારગીં  ખાવાથી Vમડાૂ  ંBરૂ  થાય છે. (૨૦) બાફલીM  

8ગળ#માુ ં  ંમીRંુ મળવીે , પોટ#સ કર# કાચા Vમડાૂ  પર બાધવાથીં  

Vમડાનૂ  ે પકવે છે અને Sઝવુ  ે છે. (૨૧)  બોરડ#ના ં પાનને 

પીસી, ગરમ કર#, તનીે  પોટ#સ બાધવાથીં  અને વારવારં  તનેે 

બદલતા રહવાથીM  Vમડાૂ  ં જલદ# પાક#ને mટ# \ય છે. (૨૨) 

રaગણાનીં  પોટ#સ ગડVમડૂ  પર બાધવાથીં  Vમડાૂ  ંજલદ# પાક# 

\ય છે. (૨૩) લસણ અને મર# વાટ# લપે  કરવાથી ગાઠં, 

Vમડાૂ ,ં બાબલાઈં  વગરે M પાક#ને જલદ# mટM છે. (૨૪) 

તાદળ\ના પાનની પોટ#સ બનાવી ગડVમડૂ  પર બાધવાથીં  

Vમ8ૂ ંુ પાક#ને જલદ# mટ# \ય છે. (૨૫) સીતાફળ#ના ંપાનની 

gગદ#ુ  બનાવી Vમડાુ  પર બાધવાથીં  લાભ થાય છે. (૨૬) 

સીતાફળ#ના ંપાન, તમાQુ અને કોરો ,નોૂ  મધમા ંમળવીે  Vમડાૂ  

પર બાધવાથીં  Vમ8ૂ ંુ પાક# >દર�ુ ં પSંુ નીકળ# જઈ ઘા�ુ ં

શોધન થાય છે.  (૨૭) ઘWના લોટની પોટ#સ બનાવી 

બાધવાથીં  Vમ8ૂ ંુ પાકM છે. 

ગસગસગસગસૅૅૅૅ  મર# તીખા,ં તીÁણ અને અ%&નને 6!દ�ત કરનાર, કફ 

તથા વાHનેુ મટાડનાર, ગરમ, િપF કરનાર અને Scુ  છે. તમે 

જ ;ાસ, �ળૂ-પીડા અને Qિમનૃ ે મટાડM છે. (૧) કાળા ંમર#, Zચ]ક 

અને સચળં  સમાન વજને લઈ બાર#ક વÃગાળ ,ણૂ/ કર|ુ.ં એને 
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મર#ચા!દ ,ણૂ/ કહM છે. ૧/૨ થી ૧ ચમચી ³ટgુ ંઅ◌ા ,ણૂ/ તા@, 

મોળ# છાસ સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  ગસૅ , અ◌ાફરો, અપચો, 

મદા%&નં , પ�યા વગરના ઝાડા, ઉદરરોગ, મસા, કબ�જયાત 

વગરેM મટM છે. (૨) રા]ે Kતીુ  વખતે અજમા સાથે ચપટ# મીRંુ 

મળવીને  ેખાવાથી ગસનીે  તકલીફવાળ# ¥ય%4તને લાભ થાય છે. 

(૩) લa^ ુ વાHનાશકુ  છે. (૪) +ળાનાૂ  રસમા ં લa^નોુ  રસ 

મળવીે  પીવાથી ભોજન પછ# પટમાે  ંથતો Bુ:ખાવો કM ગસૅ  મટM 

છે. (૫) આBનોુ  ૧૦ �ામ રસ અને લa^નાુ  ૧૦ �ામ રસમા ં

૧.૫ �ામ િસLધવ મળવીે  સવારM પીવાથી ગસૅ  અને ઓડકાર મટM 

છે. (૬) સચળં , િસLધવ, મર# અને Kઠનોૂં  �કોૂ  મધમા ં મળવીે  

પીવાથી ગસૅ  થતો નથી. (૭) બે લa^નાુ  ચાર ભાગ કર# એક 

પર મર#�ુ,ં બી\ પર િસLધવ�ુ,ં ]ી\ પર ડ#કામાર#�ુ ં અને 

ચોથા પર સચળનાં  ,ણનીૂ /  ઢગલી કર#, અ%&ન પર ગરમ કર# 

વારાફરતી રોજ સવારM ગરમ ગરમ ,સવાથીૂ  ગસનીૅ  ફ!રયાદ 

Bરૂ  થાય છે. (૮) !દવલમા સાતળલી હરડના `કડા જxયા પછ# ે ં ં ે M ૂ

સોપાર#ની ³મ મpમા રાખી ,સવાથી ગસની તકલીફ ઓછ# ં ૂ ૅ

થાય છે. (૯) ભોજન પહલાM  ંલa^નીુ  ફાડ કર# બે �ામ સચંળ 

ભભરાવી ,સીૂ  જ|ુ.ં ઘી, તલે, મીઠાઈ બધં કરવા,ં સવાર-સાજં 

એક એક કલાક ચાલવા જ|ુ.ં એનાથી વાH ુઉપર ચઢ# છાતીની 

ડાબી બા:ુ દબાણ કરતો હોય, ખાવા પર SZચુ  થતી ન હોય, 

�ખૂ બરાબર લાગતી ન હોય અને પાચન બરાબર થ(ુ ંન હોય 

તમાે  ંફાયદો થાય છે.  
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ગસગસગસગસૅૅૅૅ  �બલ�બલ�બલ�બલ ૧૦-૧૨ મર#�ુ ં બાર#ક ,Sૂ્ણ પાણી સાથે ફાક# 

ઉપરથી એકાદ &લાસ qફાળાૂં  પાણીમા ંલa^ ુનીચોવી પીવાથી 

પટમાે  ંગસૅ  થવાની ફ!રયાદ મટM છે.  

ગોળોગોળોગોળોગોળો  (૧) અજમો, િસLધવ અને !હLગ વાટ# ફાક# મારવાથી 

ગોળો મટM છે. (૨)  દાbમા ંખરલ કર# Kકવલીૂ ે  ૦.૩ �ામ !હLગ 

માખણ સાથે લવાથીે  ગોળો મટM છે.  

����હણીહણીહણીહણી  તજ�ુ ંતલે  બથીે  ]ણ ટ#પા ંએક કપ પાણીમા ંમળવીે  

લવાથીે  �હણીમા ંફાયદો થાય છે. 

ઘડપણઘડપણઘડપણઘડપણ આમળા ંઅને કાળા તલ સરખે ભાગ ેલઈ, બાર#ક 

,ણૂ/ કર# ઘી કM મધમા ંચાટવાથી ઘડપણ Bરૂ  થાય છે.   

ઘાઘાઘાઘા    ----    ચાદાચાદાચાદાચાદાં ંં ંં ંં  ં(૧) કાયમ પSુ ઝર(ુ ંહોય તવાે  ઘા પર :નાૂ  

ઘીનો લપે  કરવાથી Sઝુ  આવે છે. (૨) તરતના થયલાે  ઘા પર 

કM Sઝુ  ન આવતી હોય તવાે  ઘા પર પીસલાે  તલમા ંમધ અને 

ઘી મળવીે  ચોપડવાથી બી\ ંઔષધો કરતા ંજલદ# ફાયદો થાય 

છે. (૩) ગાજર બાફ# પોટ#સ બનાવી બાધવાથીં  ગમે તવોે  

ખરાબ ઘા પણ સારો થાય છે. (૪) કાચા ગાજરને કચર#, 

આટામા ંમળવીને  ેબાધવાથીં  ફોડલા તથા બળતરાવાળા ઘા મટM 

છે. (૫) Vવારનાુ  ંપાનનો રસ ઘા પર ચોપડવાથી ઘા પાકતો 
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નથી. (૬) ઘા Sઝવવાુ , ઘાનો પાક રોકવા વડની છાલના 

ઉકાળાથી ઘા ધોવો. પછ# તમાે  ંવડની છાલ�ુ ં,ણૂ/ ભર# પાટો 

બાધવોં . ઘામા ં@વાત પડ# હોય તો વડના Bધનૂ ે ઘામા ંભર# 

પાટો બાધવોં . !દવસમા ંબ-ે]ણ વાર આ ર#તે ઘા ધોઈને વડ�ુ ં

Bધૂ  ભર|ુ.ં (૭) Kકાૂ  નાZળયરનાે  કોપરાને ખાડ#ં  તનોે  �કોૂ  

કરવો અને Kકવવોૂ . તમાે  ં આમલીના ક,કાનીૂ  છાલની ૧/૨ 

�ામ �ક#ૂ  મળવીે  �બૂ મસળવાથી તમાથીે ં  તલે  નીકળશે. એ 

તલે  ચોપડવાથી વાગલાે  >ગમા�ં ં ુ લોહ# સાફ થાય છે અને 

જખમ Sઝાયુ  છે. (૮) ]ાસદાયક ઘા પર િઘલોડ#ના પાનનો રસ 

ચોપડવો. (૯) પSંુ ઝરતા ઘા પર મKરનીૂ  દાળ વાટ# 

ચોપડવાથી ફાયદો થાય છે. (૧૦) મથીનાે  દાણા અથવા તનાે  ં

પાનને બાર#ક વાટ#ને લપે  કરવાથી uણનો દાહ તથા સોજો મટM 

છે. (૧૧) લસણની કળ# વાટ# લપે  કરવાથી પાકલાM  ઘામા ંપડલાM  

ક#ડા મર# \ય છે. (૧૨) હળદરને વાગલાે  ઘા પર દબાવી 

દવાથીM  લોહ# નીકળ(ુ ં બધં થાય છે. (૧૩) હળદરને તલમાે  ં

કકડાવી તે તલે  જલદ# ન Sઝાતાુ  અને વારવારં  ભરાતા ઘા પર 

ચોપડવાથી ઘા જલદ# Sઝાઈુ  \ય છે. (૧૪) ઉમરાના પાનની 

gગદ#ુ  ગમે તવાે  તા\ ઘા પર બાધવાથીં  તે જલદ# Sઝાયુ  છે. 

(૧૫) પાકા ં સીતાફળની છાલથી ઘા Sઝાયુ  છે. (૧૬) 

સીતાફળ#ના ંપાન ખાડ#ં  ચટણી બનાવી, િસLધવ મળવીે  ઘા પર 

પોટ#સ બાધવાથીં  ઘામા ં પડલાM  ક#ડા મર# \ય છે. (૧૭) 

સીતાફળ#ના ં પાન, તમાQુ અને કોરો ,નોૂ  મધમા ં મળવીે  ઘા 
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પર બાધવાથીં  ઘામા ંપડલાM  ક#ડા મર# \ય છે. (૧૮) �ડા ઘા 

પડtા હોય, કમM  ેકર# Sઝાતાુ  ન હોય, તમાથીે ં  પSુ નીકળ(ુ ંહોય 

તો ઘારાને સાફ કર# વડના ં Qણાૂ  ં પાન લસોટ# �બૂ ઝીણી 

બનાવલીે  ચટણી ઘારામા ંભર# પાટો બાધવોં . (૧૯) ઘા Sઝવવાુ  

વડ કM પીપળાની છાલના ઉકાળાથી તનેે ધોવા. (૨૦) ઘામા ં

ક#ડા પડtા હોય તો ઘામાથીં  ક#ડા કાઢ#, લીમડાના પાનના 

ઉકાળાથી ઘા ધોઈ, રાઈના ,ણમાૂ ં/  થો8ુ ં ઘી મળવીે  પાટો 

બાધવાથીં  ઘા થોડા !દવસમા ં જ ભરાઈને મટ# \ય છે. આ 

ઉપાયથી નવા ક#ડા પણ થતા નથી. (૨૧) તમાQનીુ  �ણીૂ  ઘા કM 

ચાદાં  પર આપવાથી ઘામા ં પડલાM  ક#ડા મર# \ય છે. (૨૨) 

રાઈના લોટને ઘી-મધમા ં મળવીે  લપે  કરવાથી ઘામા ં પડલાM  

ક#ડા મર# જઈ બહાર નીકળે છે. (૨૩) !હLગ અને લીમડાના ંપાન 

વાટ# લપે કરવાથી ઘામા ં પડલાM  ક#ડા મર# \ય છે. (૨૪) 
ચાદાં  ંપાક# તમાે  ં@વાત પડ# હોય તો ઘા સાફ કર# વડ�ુ ંBધૂ  

!દવસમા ં]ણ-ચાર વાર ભર|ુ.ં (૨૫)  પીસલાે  તલમા ંઘી અને 

મધ મળવીે  ઘા પર +ક#ૂ  પાટો બાધવાથીં  જલદ# bઝ આવે છે. 

(૨૬) ગાજર બાફ# પોટ#સ બનાવી બાધવાથીં  જખમ સારો થાય 

છે. (૨૭) લસણની કળ#ઓ વાટ# રસ કાઢ# ]ણ !દવસ 

ચોળવાથી શર#રમાનીં  ગરમીને લીધે શર#ર પર ફલાયલાM ે  ંલાલ 

ચાદાં  ં મટM છે. (૨૮) ઘામાથીં  લોહ# નીકળ(ુ ં હોય તો મીઠાના 

પાણીમા ં ભaજવલોે  પાટો બાધવાથીં  ઘા પાકતો નથી અને 

જલદ# bઝ આવે છે. (૨૯) પાણીમા ંખાડં ઓગાળ# !દવસમા ંચાર 
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વાર ઘા પર લગાડવાથી ઘાની આસપાસ રહલોM  ભજે  ખાડં શોષી 

લતીે  હોવાથી અને ખાડ�ં ં ુપડ ઘા પર રચાતા ંએમા ંજ(ં ુ6વશીે  

શકતા ં નથી. આથી ઘા Sઝાઈુ  \ય છે. બી\ !દવસે ગરમ 

પાણીથી ઘાને સાફ કરવાથી ખાડ�ં ં ુપડ નીકળ# \ય છે, તનીે  

સાથે કચરો પણ નીકળ# \ય છે. (૩૦) શર#રના કોઈ પણ ભાગ 

પર કોઈ પણ 6કારનો જખમ થયો હોય તો �યા ં�વ+]ૂ સતત 

લગાડતા રહવાથીM  ઘા ઘણો જલદ# મટ# \ય છે. આ કોઈ 

ચમ�કાર કM અ\ણી દવા નથી, પર(ં  ુભારતની 6ાચીન �ાxય 

6\એ શોધી કાઢલીM  સરળ અને Kલભુ  પ�િત છે ³ અ�ભવનીુ  

એરણ પર સો ટકા સાચી ઉતરતી આવલીે  છે, અને કોઈપણ 

આડઅસરથી +4તુ  છે. (ડૉ. કૌિશકQમારુ  !દZcત) (૩૧) ઝડપથી 

ઘા મટાડવા માટM એOટ#બાયો!ટક મલમ વાપર# શકાય. (૩૨) 
લીમડાના ં Qણાૂ  ંપાન ઝીણા વાટ# ચટણી ³|ુ ંબનાવી ઘા પર 

બાધીં  દવાથીM  ઘા Sઝાઈુ  \ય છે. (૩૩) હરડનો �કો દબાવવાથી M ૂ

ઘામાથંી નીકળ( લોહ# બધ થાય છું ં ે. (૩૪) Vગળ� પાણી કર# ૂ ુ

ભરનaગળમા ભરવાથી ગમ તવો ન!હ Sઝાતો ઘા Sઝાઈ \ય ં ે ે ુ ુ

છે. (૩૫) ઘા Sઝાયાુ  બાદ ³ િનશાન રહ# \ય છે તે કાળાશ 

પડ(ુ ંકM સફદM  હોય છે. કાળાશ પડતા િનશાન પર સવાર-સાજં 

ઘી ચોપડતા રહવાથીM  ઘા�ુ ંિનશાન મટ# \ય છે. સફદM  િનશાન 

પર બાવચી�ુ ં ,ણૂ/ પાણીમા ં મળવીે  !દવસમા ં ચારકM  વખત 

ચોપડતા રહવાથીM  લાભ થાય છે.  
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=ટણદ=ટણદ=ટણદ=ટણદૂં ૂં ૂં ૂં દદદદ////  (૧) હાથ, પગ કM અOય સાધાં  Bુ:ખતા હોય તો 

દરરોજ રા]ે Kતાૂ  ં પહલાM  ં ગરમ કM ઠડાં  પાણીથી હાથ-પગ 

ધોઈને Kવાથીૂ  એકાદ અઠવા!ડયામા ં જ Bુ:ખાવો જતો રહM છે. 

(૨) સવારM �Àયાૂ  પટેM ચાર અખરોટ ખાવાથી =ટણનોૂં  Bઃખાવોુ  

Bરૂ  થાય છે. (૩) દરરોજ લીલા ં શાકભા@ રાધીનં  ે ખાવાથી 

આથરાઈટ#સ�/ ુ ંજોખમ ઘટM છે. શાક રાધવાથીં  તનાે  કોષો (ટ#ૂ  

જઈ પૌ�<ટક ત��વો�ુ ંશર#રમા ંઝડપથી શોષણ થાય છે.  

ચ�રચ�રચ�રચ�ર    અનેઅનેઅનેઅને    ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#  િવમાન, ગાડ# કM મોટરબસની 
+સાફર#માુ  ંચ�ર આવે કM ઊલટ# થવા માડંM �યારM મpમા ંલિવLગ 

રાખી તનોે  રસ ,સવાથીૂ  ચ�ર અને ઊલટ# મટM છે. 

ચ�રચ�રચ�રચ�ર    આવવાઆવવાઆવવાઆવવાંંં ં - (૧) મર#�ુ ં,ણૂ/ સાકર અને ઘી સાથે 

લવાથીે  માથાની ચકર#, Èમ વગરે M મટM છે. (૨) લa^નાુ  રસમા ં

મધ અને પાણી મળવીે  પીવાથી ચ�ર આવતા ંબધં થાય છે. 

ચ�ર આવવાની ફ!રયાદમા ંKક#ૂ  Pાc (+નુ�ા) ૨૦-૨૫ �ામ 

લઈ જbર# 6માણમા ંચોÀખા ઘીમા ંસાતળ#ં  �વાદ લઈને બ�બ ે

ચાર ચાર કર# એક# બઠકે M ખાઈ લવીે . દરરોજ સવાર સાજં આ 

ર#તે િનયિમત કરવાથી માનિસક-શાર#!રક ર#તે �વ�થતા 

અ�ભવાયુ  છે. (૩) લa^નાુ  રસમા ં મધ અને પાણી મળવીે  

પીવાથી ચ�ર આવતા ંબધં થાય છે. (૪) પીપળાના ંપાન કM 
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છાલનો ઉકાળો પીવાથી ચ�ર આવવાની ફ!રયાદ મટM છે. (૫) 

ઘWની ગોળવાળ# પાતળ# રાબ કર# સહજ ગઠોડાનો �કો નાખી M ં ૂ

પીવાથી ચ�ર આવવા મટ છં M ે . (૬) રોજ સવાર નરણા કોઠ M M

આ� મર# ગું ળ# જવાથી ચ�ર આવતા મટ છં M ે. ú 

ચ�માચ�માચ�માચ�મા    ઊતારવાઊતારવાઊતારવાઊતારવા ૬ થી ૮ માસ Kધીુ  િનયિમત જલનતીે  

કરવાથી અને પગના તZળયે અને કાનપèી પર ગાય�ુ ં ઘી 

ઘસવાથી ચ�માના નબરં  ઘટ# શકM. 

ચહMરોચહMરોચહMરોચહMરો ચહરાચહરાચહરાચહરાMM MM     પરનાપરનાપરનાપરના    ડાઘડાઘડાઘડાઘ (૧) સફદM  +ળાનૂ  ેખમણી તમાે  ંબે 

ચમચી લa^નોુ  રસ તથા ટામટાનોે  રસ મેળવી તે પ�ટે  ચહરાM  

પર ૩૦ િમિનટ રહવાM  દઈ સાફ કર# નાખવાથી ચહરાM  પરના 

ડાઘા Bરૂ  થાય છે. (૨) કળાનોM  ગભ/ Bધમાૂ  ં Äદ#ં  રબડ# ³|ુ ં

6વાહ# તૈયાર કર# ચહરાM  પર લગાવી ૨૦ િમિનટ રહવાM  દઈ 

ઠડાં  પાણીથી ધોઈ નાખવાથી ચહરોM  ચમક# ઊઠM છે. ચહરાનીચહરાનીચહરાનીચહરાનીMM MM     
કરચલીઓકરચલીઓકરચલીઓકરચલીઓ (૧) ચહરાનીM  કરચલીઓ |��વનીૃ  િનશાની હોઈ 

સq ુકોઈ તે Bરૂ  કરવા માગે છે. લa^નાુ  રસમા ંદ!રયાઈ ફ#ણ 

જbર# 6માણમા ંસાજં પહલાM  ંપલાળ# રાખ|ુ.ં રાતે Kતીુ  વખતે 

આખા ચહરાM  પર બરાબર લગાડ#ને Kઈૂ જ|ુ.ં બી³ !દવસે 

સવારM ચોÀખા પાણીથી ધોઈ લ|ે ં.ુ થોડા જ !દવસોમા ં

કરચલીઓ Bૂર થવા લાગ ેછે અને ચહરોM  ,�તુ  બનવા લાગ ેછે. 
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6યોગ િનયિમત \ળવી રાખવો. (૨) ચહરાM  પર કરચલી @વન 

ભર સવાર-સાજં એક એક લa^ ુ પાણીમા ં િનચોવી પીતા 

રહવાથીM  અકાળે કરચલીઓ પડતી નથી.   

ચામડ#ચામડ#ચામડ#ચામડ#- બરછટબરછટબરછટબરછટ (૧) ઑZલવ ઑઈલમા ં મીRંુ અને કોન/ 

�લાઅર મળવીે  મલમ ³|ુ ં બનાવી હાથ પર લગાડ# રાખ|ુ.ં 

Kકાયાૂ  પછ# પાણીમા ંVલાબજળુ  નાખી હાથ ધોવાથી બરછટ 

થયલીે  હાથની ચામડ# +લાયમુ  થઈ \ય છે. (૨) એક ચમચી 

ઘWના લોટમા ં ચપટ# હળદર તથા થોડો લa^નોુ  રસ ભળવીે  

પગના પ\ં પર રગડવાથી ચામડ# +લાયમુ  થાય છે.  
ચામડ#નાચામડ#નાચામડ#નાચામડ#ના    રોગરોગરોગરોગ     (૧) વડની છાલના ઉકાળાથી �નાન કરવાથી 
ચામડ#ના રોગો મટM છે. (૨) ³ જ&યાએ �વચા િવકાર��ત 

લાગતી હોય �યા ંજરા જરા !દવલે દરરોજ !દવસમા ં]ણ વખત 

ઘસતા રહ|M ં.ુ સામાOય ખજવાળં , અળાઈ અને સોરાઈસીસ કM 

એÅ4ઝમા ³વા રોગો પણ !દવલનાે  ¥યવ%�થત 6યોગથી કા^માુ  ં

અ◌ાવી \ય છે. (૩) �વચા સબધીં ં  રોગમા ંગાજરનો રસ Bધમાૂ  ં

મળવીે  લવોે . ગાજરના રસ અને Bધ�ૂ ુ ં 6માણ અવ�થા તથા 

તકલીફના 6કાર પર આધાર રાખે છે. (૪) ખજવાળં , દરાજ, 

અળાઈ, એલજn, સોરાયસીસ ³વા દાbણ રોગોમા ં પણ 

કોબીજના ં પાન અસર��ત ચામડ# પર લપટ#ે  રાખી +કોૂ  કM 

પાટો બાધીં  રાખો તો એ અ,કૂ મટ# \ય છે. (૫) કાચા 

પપૈયા�ુ ં Bધૂ  ચોપડવાથી ચામડ#ના રોગો નાશ પામે છે. (૬) 
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રોજ સવારM ૨૦-૨૦ �ામ મધ ઠડાં  પાણીમા ંમળવીે  ચાર-પાચં 

માસ પીવાથી દાહ, ખજવાળં  અને ફો~લી ³વા ચામડ#ના રોગો 

મટM છે. (૭) તાદળ\નીં  ભા@ ખાવાથી ચામડ#ના િવકારો મટM 

છે. (૮) નારગીં  ખાવાથી ચામડ#ના ં દદ� Bરૂ  થાય છે. (૯) 

કારલીનાM  ંપાન વાટ# તનીે  માલીશ કરવાથી @ણ/ �વચારોગમા ં

ફાયદો થાય છે. (૧૦) તમામ 6કારના �વચા રોગોમા ં

ગરમાળાના ંપચાગં ં  અધકચરા ંખાડ#ં  બે ચમચી �કોૂ  બે &લાસ 

પાણીમા ંએક &લાસ બાક# રહM �યા ંKધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ#, ઠ8ું 

પાડ# ગાળ#ને પી|ુ.ં ખાટ# ચીજો(લa^,ુ આમલી, ટામટાે  ંવગરે M) 

બધં કરવી. (૧૧) તલમાે  ંલાલ આ�ુ ંકM દળgે ં ુમર,ુ ંબાળ|ુ.ં એ 

તલે  શીશીમા ં સઘર#ં  રાખ|ુ.ં �વચા રોગમા ં દરરોજ ચારકM  

કલાકને >તરM લગાડ# સહજM  ઘસતા રહ|M ં.ુ 6યોગ િનયિમત 

એકાદ મ!હનો કરવો જોઈએ. એની કશી જ આડઅસરો નથી. 

(૧૨) કોલી�લાવરમા ં ગધક�ં ં ુ 6માણ સાSંુ હોવાથી કોઈ પણ 

6કારના �વચારોગમા ં દરરોજ એ�ુ ં શાક ખાવાથી એ જલદ# 

મટ# \ય છે. (૧૩) દરાજ, ખજવાળં , સોરાયસીસ, અળાઈ ³વા 

�વચાના તમામ નાના-મોટા રોગોમા ં તલના તલમાે  ં હળદર 

મળવીે  માZલશ કરતા રહવાથીM  અને થો8ુ ં ચોપડ# રાખવાથી 

મોટ# રાહત થાય છે. (૧૪) �વચારોગમા ં ખાડં-ગોળ, બધી જ 

\તના ં ફળ, ઠડાં  ં પીણા,ં ઠડ#ં  વાનગી, સા^ ુ અને િસOથ!ટકે  

કાપડ, તલ, શaગદાણા, દહa, ભaડા, સ�!રયા ંવગરે M બધં કર|ુ.ં 

મીRંુ ઓÕ ં કર# નાખ|ુ.ં મથીે , પાલખ, (વરનીુ ે  દાળ, હળદર 
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ઘણા ં સારા ં ³ દરરોજ લઈ શકાય. (૧૫) ઘીમા ં મર# વાટ# 

લપે  બનાવી એક ચમચી ³ટgુ ં ચાટ# જવાથી અને થો8ુ ં

ચામડ# પર પડલાM  ંલાલ ચકામા પર સવાર-સાજં િનયિમત 

ચોપડવાથી લાલ ચકામા મટM છે. (૧૬) ગરમીમા ં અળાઈ, 

ખજવાળં  કM ચામડ# લાલ થઈ જવા ³વા �વચારોગોમા ં

ગોખSનોુ  તાજો ઉકાળો qફાળોૂં  કM ઠડોં  ૧-૧ કપ ]ણ-ચાર વખત 

પીતા રહવાથીM  લાભ થાય છે. (૧૭) તલ�ુ ંતલે  બરાબર ગરમ 
કર#, તમાે  ં ૧/૬ ભાગ વજન ³ટgુ ં કhર�ુ ુ ં,ણૂ/ નાખી માZલશ 

કરવાથી ખજવાળં  તથા ચામડ#ના સામાOય રોગો મટM છે. 

શર#રના Bખતાુ  ભાગ પર કM શર#ર જકડાઈ જવાની ફ!રયાદમા ં

પણ આ તલે  લાભદાયી છે. �<ક�<ક�<ક�<કુુુુ     ચામડ#ચામડ#ચામડ#ચામડ# (૧) લa^નોુ  રસ અને 

કોપરલM  એક] કર# શર#ર પર માલીશ કરવાથી ચામડ#ની 

�<કતાુ  મટM છે. (૨) સવાર-સાજં પાકા ં ટામટાનોે ં  રસ પીવાથી 

અને ભોજનામા ં મીRંુ ઓÕ ં કરવાથી ચામડ# પર થતા ં લાલ 

લાલ ચાઠાં ,ં ચામડ#ની �<કતાુ  વગરે M મટM છે. (૩) બસને  સાથે 

દહa મળવીે  ચોળવાથી �<કુ  ચામડ# Kવાળ#ું  બને છે. (૪) એક 

ડોલ ગરમ કM ઠડાં  પાણીમા ંએક લa^ ુનીચોવી �નાન કરવાથી 

ચામડ# +લાયમુ  થાય છે. ચામડ#ચામડ#ચામડ#ચામડ#    પરપરપરપર    ડાઘડાઘડાઘડાઘ  લa^નીુ  છાલ 

લa^નાુ  રસમા ંપીસી, પોટ#સ બનાવી, ગરમ કર#ને બાધવાથીં  

અથવા લa^નોુ  રસ મસળતા રહવાથીM  થોડા જ !દવસમા ંપSંુ, 

Qિમૃ  ક#ટા¡ુ ંવગરનાે ે M  �પશથી/  ચામડ# પર પડલાM  ડાઘા (³ ચારM 
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તરફ ફલાયM  છે અને �જલીુ  આવે છે) મટM છે. ચામડ#નીચામડ#નીચામડ#નીચામડ#ની    
ફોડલીઓફોડલીઓફોડલીઓફોડલીઓ (૧) સવાર-સાજં પાકા ં ટામટાનોે ં  રસ પીવાથી અને 

ભોજનમા ં મીRંુ ઓÕ ં કરવાથી ચામડ# પર થતી  નાની નાની 

ફોડલીઓ મટM છે. (૨) અળાઈ થતી હોય તો દહa કM લa^નોુ  રસ 

લગાડ# થોડ# વાર પછ# ધોઈ નાખવાથી ફાયદો થાય છે. (૩)  

Bધૂ  કM Bધમાથીૂ ં  બનાવgે ં ુ #મ ચામડ# પર લગાડવાથી એને 

પોષણ મળે છે. (૪) તલમાZલશે  કયા/ પછ# હળદર ઘસવાથી 

ચામડ#નો રગં  ઉઘડM છે.  ચામડ#�ચામડ#�ચામડ#�ચામડ#� ુંુ ંુ ંુ ં   સUદયસUદયસUદયસUદય////    (૧) તલના તલમાે  ં

ઘWનો લોટ અને હળદર મળવીે  લગાવવાથી ચહરોM  ચમક# ઊઠM 

છે અને ચામડ# +લાયમુ  બને છે. (૨) ચામડ# તલવાળ#ે  હોય તો 

સફરજનનો માવો બનાવી ચામડ# પર પદરકં M  િમિનટ રાખી 

qફાળાૂં  પાણીથી ધોઈ નાખવાથી વધારા�ુ ંતલે  Bરૂ  થાય છે અને 

ચામડ# આકષક/  લાગ ે છે. (૩) ચહરાM  પર !ફ�ાશ હોય તો 

તલના તલમાે  ં ચણાનો લોટ મળવીે  લગાડ# �નાન કરવાથી 

ચહરાM  પર એકદમ રોનક આવી \ય છે. (૪) તા\ Bધમાૂ  ં

બદામ વાટ# ચહરાM  પર લગાવવાથી ચામડ# Kદરું  બને છે અને 

ચહરાM  પર િનખાર આવે છે. (૫) મધમા ં લa^નોુ  રસ ભળવીે  

ચામડ# પર લગાવવાથી ચામડ#નો રગં  એકદમ ખીલી ઊઠM છે. 

(૬) હળદરમા ં થો8ુ ં માખણ લગાડ# ચામડ# પર ઘસવાથી 

ચામડ# +લાયમુ  અને Kદરું  બને છે. (૭) ચણાનો લોટ, 

હળદરની ગાઠં, બદામ�ુ ં તલે  અને Kખડનાુ  લાકડાને ઘસીને 

ચહરાM  પર લગાવી મોôુ ં ધોવાથી ચામડ# Kવાળ#ું  અને ગોર# 
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બને છે. (૮) ચાર ચમચી ચણાનો લોટ, મધ અને મલાઈ ભગાે  ં

કર# ચહરાM  પર માZલશ કરવાથી ચહરાM  પર એક અનર#ે  રોનક 

આવે છે. (૯) લa^નોુ  રસ અને Bધૂ  ભગાે  ં કર# ચામડ# પર 

લગાવવાથી ચહરાM  પર અનર#ે  રોનક આવે છે. (૧૦) લa^,ુ 

પાકા ટામટાનોે  રસ અને Å&લસર#ન સરખા 6માણમા ંભગાે  ંકર# 

ચામડ# પર માZલશ કરવાથી ચામડ# કોમળ અને Kવાળ#ું  બને 

છે. (૧૧) નાહવાના પાણીમા ં લa^ ુ નીચોવી નાહવાથી ચામડ# 

�વ�છ બને છે. (૧૨) થોડા Bધમાૂ  ંચારોળ# પલાળ# �બૂ બાર#ક 

વાટ# રાતે Kતીૂ  વખતે મp પર લગાવી સવારM સા^થીુ  મp ધોઈ 

નાખવાથી ચામડ# ખીલી ઊઠM છે. (૧૩) રોજ નહાતા ં પહલાM  ં

³(નનાુ  તલે (ઑZલવ ઑઈલ)ની માZલશ કરવાથી ચામડ# �<કુ  

રહતીM  નથી, હમશાં ે  ંચમક#લી રહM છે. (૧૪) િશયાળામા ંચામડ#ની 

પોપડ# ઊતરવા લાગે તો િવટામીન ÔએÕH4તુ  ફળો અને 

શાકભા@ વ� ુખાવા.ં (૧૫) ચામડ# ઢ#લી પડવા લાગ ેકM ચહરાM  

પરની કરચલીઓ વધવા લાગે તો ²ડાની જરદ#મા ંએક ચમચી 

મ◌ેદોં  ભળવીે  ચહરાM  પર લપે  કર# Kકાઈૂ  \ય �યારM પાણીથી 

ધોઈ નાખો. અઠવા!ડયામા ં આ 6માણે એકાદ વાર કરવાથી 

ફાયદો થાય છે. (૧૬) બ ેમોટા ચમચા ચણાનો લોટ અને થોડ# 

હળદર દહa સાથે મળવીે  પ�ટે  ³|ુ ંબનાવી ચહરાM  ઉપર તથા 

હાથપગ પર લગાડો. થોડ# વાર એના પડને Kકાવાૂ  દો. પછ# 

ઉખડ#ે  નાખી ઠડાં  પાણીથી ધોઈ નાખો. આથી ચામડ# Kવાળ#ું  

બનશે અને નીખર# ઊઠશે. પાક# ગયલાે  કોઈ પણ ફળને ચહરાM  
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પર લગાવી રાખી પછ#થી ચહરોM  ધોઈ નાખો. એથી ચામડ# 

નરમ અને Kવાળ#ું  રહશM .ે (૧૭) ચણાનો લોટ, આમળા�ુ ં,ણૂ/, 

કhરુ કાચલીનો �કોૂ , Kખડ�ુ ુ ં,ણૂ/ તથા હળદર ભગાે  ંકર# તમાે  ં

Bધૂ  નાખી �નાન કરતા ંપહલાM  ંઘસી ઘસીને શર#રM ચોળ# Kકાવાૂ  

દ|M ં.ુ પછ# ગરમ પાણીએ નાહવાથી ચામડ# Kવાળ#ું  બને છે. 

(૧૮) ચદન� ,S્ં ં ૂુ ણ, હળદર અન જવનો લોટ સમાન ભાગ લઈ ે ે

Bધમા મળવી આખા શર#ર પાતળો લપ કર# Kકાઈ ગયા બાદ ૂ ં ે M ે ૂ

qફાળા પાણીથી ધોઈ લવાથી  અન �યાર બાદ કોપરલ� ૂં ે ે M ંુ

માલીશ કરવાથી શર#રની ચામડ# ગોર# થાય છે. ચામડ#ચામડ#ચામડ#ચામડ#    
ફાટવીફાટવીફાટવીફાટવી દરરોજ સવારM અને રા]ે �નાન કરતા ં અગાઉ દશકે  

િમિનટ Kધીુ  સરસવના તલ�ે ં ુ બરાબર માલીશ કરવાથી 

િશયાળામા ં શર#રના િવિવધ ભાગો પર ચામડ# ફાટવાની 

ફ!રયાદ મટM છે. ચામડ#ચામડ#ચામડ#ચામડ#    પરનાપરનાપરનાપરના    મસામસામસામસા મોરની બીટ(અઘાર) 

સરકા(િવનગરે )મા ંઘસીને ચામડ#ના ³ ભાગમા ંમસા થયા હોય 

તનાે  પર !દવસમા ંબચારે  વાર લગાડવાથી તથા ચારકM  કલાક 

રહવાM  દવાથીM  તમે  જ રાતે Kતીૂ  વળાે  લગાડ# આખી રાત રહવાM  

દવાથીM  ચામડ# પરના મસા મટM છે.  

ચેપીચેપીચેપીચેપી    રોગોરોગોરોગોરોગો     ચપીે  રોગો થવા�ુ ં+Àયુ  કારણ રોગ6િતકારક 

શ%4તની ઊણપ હોય છે. સતરા�ં ં ુ6,રુ મા]ામા ંસવને  કરવા 

ઉપરાતં સતરાનાં  છોડાનો પાઉડર આખા શર#રM ઘસીને રાતે 
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Kઈૂ જવાથી ચપીે  રોગો સામે રcણ મળે છે. દરરોજ સતરાનોં  

એક કપ ³ટલો રસ પીવાથી કોઈ પણ 6કારનો ચપે  લાગતો 

નથી. 

છાતીમાછાતીમાછાતીમાછાતીમા ંંં ં   �ળ�ળ�ળ�ળૂૂૂૂ  ૧૦-૧૦ �ામ Pાc અને ધમાસાનો ઉકાળો 

પીવાથી છાતીમા ં�ળૂ થઈ ઉધરસમા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તો મટM 

છે. 

જળોદરજળોદરજળોદરજળોદર (૧) એક &લાસ પાણીમા ંએક મોટો ચમચો સરકો 

મળે વી !દવસમા ં આઠ-દશ વખત પીવાથી જળોદર મટM છે. 

એની કોઈ આડઅસર નથી. (૨) બીલીપ]ના તા\ રસમા ંએક 

નાની ચમચી પીપર�ુ ં ,ણૂ/ નાખી દરરોજ !દવસમા ંબે વખત 

પીવાથી જળોદર મટM છે. (૩) 8ગળ#ુ ં  સમાર#ને સરકામા ંઆખો 

!દવસ 8બાવીુ  રાખી દરરોજ દરરોજ ચારકM  ³તલી ખાવાથી 

જળોદર તથા ત�સબંધંી અનકે તકલીફો આપમળેે મટવા લાગે 

છે. તબીબી સારવાર સાથે પણ આ ઉપાય અજમાવી શકાય. 

(૪) હરડ� ,ણ લવાથી પાતળ# મળ6|િF થઈ જલોદરમા M ં ૂ ે ંુ ૃ/
પટ� પાણી ઘટ છે ં M ેુ .  

�જ�ા�તભ�જ�ા�તભ�જ�ા�તભ�જ�ા�તભંંંં  તજ�ુ ંતલે  બથીે  ]ણ ટ#પા ંએક કપ પાણીમા ં

મળવીે  લવાથીે  �જ�ા�તભમાં  ંફાયદો થાય છે. 
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@ભમા@ભમા@ભમા@ભમાંંં ં   ચીરાચીરાચીરાચીરા  િઘલોડા ં ચાવીને તનોે  રસ થોડા સમય 

Kધીુ  મpમા ંરાખવાથી @ભ ફાટ# હોય તો ફાયદો થાય છે. 

@ણ@ણ@ણ@ણ////    �વર�વર�વર�વર  (૧) Øદ#નો @ણ/ �વર અને એને લીધે થતી 

અશ%4તની રામબાણ દવા છે. Øદ#નાના ં૪-૫ પાન કાચા ંખાવા ં

અને પાણીમા ં એનો ઉકાળો સહજM  સાકર નાખી પીવો. (૨) 

ખારકM , Kઠંૂ, Pાc, સાકર અને ઘી Bધમાૂ  ંનાખી Zલ%4વડાઈઝરથી 

િમc કર# પીવાથી @ણ�વરમા/  ં ફાયદો થાય છે. (૩)  ગાયના 
Bધમાૂ  ં ઘી, Kઠંૂ અને કાળ# Pાc નાખી ઉકાળ#ને પીવાથી 

@ણ�વર/  મટM છે. (૪) ગાયના Bધમાૂ  ં@Sંુ સીઝવી, ત�ે ં ુ,ણૂ/ 

કર# સાકર સાથે ખાવાથી @ણ�વર/  મટM છે અને શ%4ત આવે છે. 

(૫) @રાની ૫ �ામ �ક#ૂ  :નાૂ  ગોળમા ંમળવીે  સવારM અથવા 

રા]ે ૨૧ !દવસ Kધીુ  ખાવાથી @ણ/ �વર મટM છે. (૬) એક કપ 

પાણી ઉકાળ# તમાે  ં ૨ થી ૩ �ામ ક!રયા( ુઅને ૧ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ

,ણૂ/ નાખી ઢાક#ં  દM| ુ.ં એકાદ કલાક પછ# ઝીણા કપડાથી ગાળ# 

સવાર સાજં તા:ુ ંબનાવીને પી જ|ુ.ં પદરં  વીસ !દવસ પીવાથી 

શર#રની માસં, ર4ત, મદા!દે  ધા(ઓમાુ  ં6વશલે ે  @ણ�વર/  મટM 

છે. તાવમા ં હમશાં ે  ં િપFનો 6કોપ હોય છે. ક!રયા( ુ િપFના 

6કોપને શાતં કરM છે. @ણ/ િવષમ �વરમા ંÎયારM તાવ શર#રની 

>દર જ V�તાવ�થામાુ  ં હોય અને અપચો તથા શર#રમા ં

બળતરા-દાહ રહતીM  હોય �યારM ક!રયાતાથી ઘણો ફાયદો થાય 
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છે. (૭) @ણ�વરમા/  ંPાc લાભદાયક છે. (૮) ઝીણો તાવ ર¿ા 
કરM, થમ�મીટર પર તાવ જોવા ન મળે, પર(ં  ુ >દરથી તાવ 

³|ુ ં લા&યા કરM અને બચનીે ે  અ�ભવાયાુ  કરM તો દરરોજ ³ 

ચાય પીવામા ંઆવે છે તવીે  ચાય બનાવવી પર(ં  ુતમાે  ંખાડનં  ે

બદલ ેમીRંુ નાખ|ુ ંઅને Bધૂ  નાખ|ુ ંન!હ. આવી ગરમ નમક#ન 

ચાય !દવસમા ં ચારકM  વખત(દર ચારકM  કલાકના >તરM) 

પીવાથી @ણ�વર/  મટM છે. (૯) !દવસમા ં]ણ-ચાર વાર કાચી 

વ!રયાળ# ૧-૧ ચમચો ખાવાથી અને ઉપર એક &લાસ લa^�ુ ુ ં

શરબત ધીમે ધીમે પીવાથી @ણ�વર/  મટM છે. (૧૦) ખ:રૂ , Kઠંૂ, 

સાકર અને ઘી 6માણસર Bધમાૂ  ં�બૂ ઉકાળ# !દવસમા ંબે-ચાર 

વખત પીવાથી @ણ�વર/  મટM છે. (૧૨)  એક ચમચો અજમો 

ચા¥યા િવના પાણી સાથે ગળવાથી-ફાકવાથી  @ણ�વર/ -ઝીણો 

તાવ ર¿ા કરતો હોય તો તે મટM છે. 6યોગ !દવસમા ંદર ચારકM  

કલાકના >તરM કરવો.  

@વ@વ@વ@વ    ડહોળાવોડહોળાવોડહોળાવોડહોળાવો  એલચીદાણા વાટ# ફાકવાથી કM મધમા ં

ચાટ# જવાથી @વ ડહોળાતો હોય કM ઊલટ# ³|ુ ંથ( ુ ંહોય તો તે 

મટM છે. 

::::ૂૂૂૂ    (૧) 8ગળ#નોુ ં  રસ માથામા ંભરવાથી :ૂ મર# \ય છે. (૨) 

તમાQુ પાણીમા ંમેળવી તે પાણી માથે ચોપડ# ઉપર પાટો બાધીં  

પાચં-છ કલાક રાખી અર#ઠાથી માYુ ં ધોવાથી :ૂ અને લીખો 
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મર# \ય છે. (૩) સીતાફળના ં બી�ુ ં ,ણૂ/ માથાના વાળમા ં

ભરવાથી :ૂ પડ# હોય તો મર# \ય છે. 

ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા  (૧) મધમા ંCબાની ગોટલી ૨-૩ �ામ લવાથીે  ઝાડા 

મટM છે. (૨) Cબાની ગોટલી દહaમા ંવાટ# લવાથીે  કાચા ઝાડા 

મટM છે. (૩) Cબાના ં Qમળાુ  ં પાન અને કોઠાના ફળને પીસી 

ચોખાના ઓસામણ સાથે લવાથીે  પાકલોM  અિતસાર મટM છે. (૪) 

Cબાની ગોટલી છાસ અથવા ચોખાના ઓસામણમા ં વાટ#ને 

આપવાથી ર4તાિતસાર મટM છે. (૫) Cબાના પાનનો �વરસ 

૨૦ �ામ, મધ ૧૦ �ામ, ઘી ૫ �ામ અને Bધૂ  ૧૦ �ામ મળવીે  

પીવાથી ર4તાિતસાર મટM છે. (૬) Cબાના ંપાન, \ં̂ નાુ  ંપાન 

અને આમલીના ં પાન સરખે ભાગે લઈ, ખાડ#નં  ે �વરસ કાઢ#, 

તમાે  ંતટgે ં ુજ બકર#�ુ ંBધૂ  મળવીે , થો8ુ ંમધ મળવીે  પીવાથી 

ર4તાિતસાર મટM છે. (૭) Cબાની >તરછાલનો ઉકાળો 

!દવસમા ં ]ણ વાર આપવાથી ર4તાિતસાર મટM છે. (૮) 

Cબાની >તરછાલ ૨૦-૪૦ �ામ અધકચર# કર#, અ<ટમાશં 

ઉકાળો કર# મધ મળવીે  પીવાથી અિતસાર અને મરડો મટM છે. 

(૯) આBનાુ  તા\ રસના ં પાચં-સાત ટ#પા ં નાZભમા ં !દવસમા ં

ચારકM  વખત ભરવાથી ઝાડા મટM છે. Bુ:સા¤ય અિતસાર પણ 

મટM છે. (૧૦) ખ:રનોુ  ઠZળયો બાળ# કોલસો કર# બ�બે �ામ 

રાખ !દવસમા ં બ]ણે  વાર ઠડાં  પાણીમા ં લવાથીે  ઝાડા બધં 

થાય છે. અથવા ખ:રનાુ  ઠZળયાનો પાઉડર ૧-૧ નાની ચમચી 
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!દવસમા ંચારકM  વખત પાણી સાથે લવાથીે  ઝાડા મટM છે.  (૧૧) 

૧૦ �ામ ³ટલા ંઆમલીના ંQમળાુ  ંપાનને ચોખાના ઓસામણમા ં

વાટ# પીવડાવવાથી અિતસાર(ઝાડા) મટM છે. (૧૨) એક પાકા 

લa^નેુ ગરમ કર#, રસ કાઢ# તમાે  ં િસLધવ અને ખાડં મળવીે  

પીવાથી િપFજOય અિતસાર મટM છે. (૧૩) લa^ ુઅને 8ગળ#નોુ ં  

રસ ઠડાં  પાણીમા ંમળવીને  ેલવાથીે  અપચાજOય અિતસાર મટM 

છે. (૧૪) જવ અને મગ�ુ ં ઓસામણ પીવાથી Cતરડાની 

ઉ�તા શાતં થાય છે અને અિતસારમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૫)  

ગાજર ઉકાળ# ત�ે ં ુ Kપૂ બનાવી પીવાથી ઝાડા મટM છે. (૧૬) 

\યફળ, ખારકM  અને અફ#ણ સરખ ે ભાગે લઈ, નાગરવલનાે  

પાનના રસમા ં =ટ#ૂં  ચણા ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવવી. આ 

Ô\િતફલા!દ Vટ#કાુ Õ છાસમા ંલવાથીે  ગમે તવાે  ઝાડા બધં થાય 

છે. (૧૭) તજ અને ધોળા કાથા�ુ ં૧/૨, ૧/૨ �ામ ,ણૂ/ મધમા ં

મળવીે  લવાથીે  અપચો થઈ વારવારં  થતો પાતળો ઝાડો મટM 

છે. (૧૮) તા@ છાસમા ં બીલીનો ગભ/ મળવીે  પીવાથી 

ર4તાિતસાર અને સામાOય ઝાડા મટM છે. (૧૯) પરવળના ંપાન, 

જવ અને ધાણાનો ઉકાળો ઠડોં  પાડ# મધ અને સાકર મળવીે  

પીવાથી ઊલટ# સાથે થતા ઝાડા-અિતસાર મટM છે. (૨૦) પાકા ં

\ં^ ુખાવાથી િપFના ઝાડા મટM છે. (૨૧) વ� ુપડતા પાતળા 

ઝાડા થતા હોય, મરડો મટતો ન હોય તો વડની છાલનો ઉકાળો 

પીવો. જbર પડM તો તમાે  ંશકલાે M  ઈOPજવ�ુ ં,ણૂ/ આપ|ુ.ં (૨૨) 

એકાદ લીટર પાણીમા ં દસકે  �ામ ³ટલી ખાડં અને અ◌ેકાદ 
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નાની ચમચી મીRંુ(નમક) નાખી, ગરમ કર# બોટલમા ં ભર# 

રાખ|ુ.ં દર બે કલાકને >તરM અડધી - અડધી વાડક# ³ટgુ ં

અ◌ા|ુ ં પાણી પી|ુ.ં અ◌ાનાથી ઝાડા બq ુ ઝડપથી કા^માુ  ં

અ◌ાવી \ય છે. (૨૩) ઝાડા થાય �યારM ચોખાના ઓસામણમા ં

અ◌ામલી�ુ ં પાણી મળવીને  ેઅ◌ાપ|ુ.ં (૨૪) ઝાડામા ં (લસીનાુ  ં

પચાગં ં (+ળૂ, ડાળ#, પાન, મજર#ં , બીજ)નો ઉકાળો આપવો. 

(૨૫) ઝાડામા ં8ગળ#ુ ં , આBુ અને Øદ#નાના રસમા ંમીRંુ મળવીને  ે

આપ|ુ.ં (૨૬) ઝાડામા ં ઉપવાસ અ�યતં લાભદાયી છે. (૨૭) 

હરડM, Kઠંૂ અને વ!રયાળ# શક#ને  ે લવાથીે  અિતસારનો Bુ:ખાવો 

મટM છે. (૨૮) મલાઈ િવનાના    Bધનીૂ  બનાવલીે  છાસને સાર# 

ર#તે વલોવી થોડ# Kઠંૂ નાખી પીવી, અને બી:ુ ંક�ુ ંખા|ુ ંન!હ. 

વાH ુઅને કફથી થતા ઝાડા અને બી\ અનકે  રોગો છાસના 

સવનથીે  મટM છે. એનાથી શર#રના માગ�ની �d�ુ  થાય છે. 

કફવાHનાુ  કોઈપણ રોગમા ં છાસથી ચ!ડયા( ુ ં ઔષધ નથી. 

(૨૯) Kઠંૂ અને અજમાનો સમાન ભાગ ેબનાવલોે  પાઉડર ૧-૧ 

ચમચી દર બ ે કલાકM પાણી સાથે ચારકM  વખત લવાથીે  ઝાડા 

મટM છે. (૩૦) ઝાડા એ અપચાનો રોગ છે, આથી પાચનત]નં  ે

સhણં ૂ / આરામ આપવો. ઉપવાસ કM હલકા ખોરાકનો આશરો 

લવોે . Kઠનાૂં  ,ણનીૂ /  ફાક# લવીે . :નાૂ  ઢ#લા ચોખા, રાબ, મગ�ુ ં

Kપૂ સારા.ં (૩૧) Øદ#નો, (લસીુ , આBુ, મર#, Kઠંૂ. \યફળ, 

કડાછાલ, \વ]ીં , અર8સીૂ , કટકાર#ં , ³ઠ#મધ અને અ�લકરો 

સમભાગ ેલઈ ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં આ ,ણૂ/ પા ચમચી સવારM અને 
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રા]ે લવાથીે  આમH4તુ  ઝાડા તથા કફ મટM છે. આ સાથે 

ખોરાકમા ંઆBુ, Cબા હળદર ³વા ં+ખ�d�કારકુ ુ  P¥યો લવાે .ં 

બq ુકડક મીઠ# ચા ન પીવી, કમM  કM એનાથી કફ થાય છે અને 

પાચન !યાના રસ ઝરતા નથી. (૩૨) લોખડનાં  તવા પર 

શકલાે M  Kકાૂ  ધાણા એક એક ચમચો દરરોજ ચારકM  કલાકM ચાવી 

ચાવીને ખાવાથી ઝાડાની ફ!રયાદ મટM છે. (૩૩)  શીમળાના 

ઝાડના Vદરનું  ેપાણીમા ં િમµ કર#ને પીવાથી ઝાડા-મરડો બનેં 

મટM છે. (૩૪) પાનમા ં ખાવામા ં વપરાતા કાથા�ુ ં ,ણૂ/ ૧-૧ 

ચમચી દરરોજ !દવસમા ંચાર-પાચં વખત પાણી સાથે લવાથીે  

ઝાડા મટM છે. (૩૫) કાચી સોપાર#ના કકડા કર# તન તવીમા ે ે ં

+ક# કોલસા ³વા બાળ#ૂ , ,ણ કર# છાસ સાથ લવાથી ઝાડા મટ ૂ ે ે M/
છે. (૩૬) આખા લa^ના રસમા થો8 \યફળ વાટ#ન ચાટવાથી ુ ં ં ેુ

ઝાડો સાફ આવ છે ે. (૩૭) પાક# કર#ની ગોટલી શક#ન ખાવાથી M ે ે

ઝાડા મટ છM ે. (૩૮) તજનો બાર#ક પાઉડર !દવસમા ં ચારકM  

વખત પાણી સાથે લવાથીે  અિતસારના પાતળા ઝાડા મટM છે. 

(૩૯) ઝાડા થઈ ગયા હોય તો દવા લવાને  ેબદલ ે!દવસમા ંબે 

કM ]ણ કળાM  ંઅને ]ણ &લાસ નારગીનોં  રસ થો8ુ ંમીRંુ નાખીને 

લવાથીે  ફાયદો થાય છે. (૪૦) કર#નીM  ગોટલી�ુ ં ૧-૧ ચમચી 

,ણૂ/ એક &લાસ \ડ# છાસમા ં મળવીે  !દવસમા ં ]ણ વાર 

પીવાથી ઝાડા મટM છે. લોહ#વાળાલોહ#વાળાલોહ#વાળાલોહ#વાળા    ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા     (૧) વડની 

વડવાઈનો અ�ભાગ અને વડની તા@ Qપળોુ ં  પીસી Bધમાૂ  ં

ઉકાળ# પીવાથી લોહ#વાળા ઝાડા બધં થાય છે.  (૨) વડની 
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Qણીૂ  વડવાઈને વાટ# પાણીમા ં પલાળ# રાખવી. બી³ !દવસે 

તનેે ઉકાળવી. તમાે  ં ચોથા ભાગ ેઘી અને આઠમા ભાગે સાકર 

મળવીે  ઘી પકવ|ુ.ં ઘી પાક# \ય �યારM ત�ે ં ુમધ સાથે સવને  

કરવાથી ર4તિપFમા ં વ� ુ પડ(ુ ં લોહ# પડ(ુ ં હોય તો તે બધં 

થાય છે. (૩) મીઠા લીમડાના ંપાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળ#ને 

પીવડાવવાથી લોહ#વાળા ઝાડા મટM છે. (૪) મઠ બાફ#, તમાે  ં

છ#ણલીે  8ગળ#ુ ં  મળવીે  ખાવાથી ઝાડામા ંપડ(ુ ંલોહ# તરત જ 

બધં થાય છે. (૫) કોઈ પણ કારણથી ઝાડામા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય 

તો આહારમા ં મા] બકર#�ુ ં Bધૂ  લવાથીે  સાSંુ થઈ \ય છે. 

Cતરડામા ંચાBુંં પડìુ ંહોય તમાે  ંપણ Vણકારકુ  છે. સhણં ૂ / સાSંુ 

થયા પછ# ધીમે ધીમે સામાOય આહાર પર ચડ|ુ.ં (૬) િપFના 
ઉ<ણ અને તીÁણ Vણોથીુ  Cતરડાની ર4તવા!હનીઓમા ંuણ-

ઘા પડ# ઝાડામા ં લોહ# આવવા લાગ ે છે. આથી શર#ર નબTં 

અને ફ#�ંુ પડ# \ય છે. એના ઉપચાર માટM એક ચમચી 

ઈસબVલુ બકર# અથવા ગાયના એક કપ Bધમાૂ  ંમળવીે  થો8ુ ં

હલાવી તરત જ પી જ|ુ.ં તમાે  ંથોડ# સાકર મળવીે  શકાય. થોડા 

!દવસ સવાર-સાજં આ ઉપચારથી ર4તાિતસારમા ં ફાયદો 

દખાવાM  લાગ ેછે. િપF વધારનાર આહાર-િવહારનો �યાગ કરવો. 

ઈસબVલનીુ  �સીૂ  પલળવાથી થોડ#વારમા ંgગદ#ુ  ³|ુ ં બની 

\ય છે, આથી તરત જ પી જ|ુ.ં ઈસબVલનીુ  gગદ#ુ  બની 

જતા ંપીવામા ંતકલીફ થશે.  
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ઝાઝાઝાઝાડાડાડાડા----ઉલટ#ઉલટ#ઉલટ#ઉલટ# (૧) ૧થી ૨ �ામ Kઠંૂ, ૨થી ૧૦ �ામ મધ સાથે 
આપવાથી ઝાડા તમજે  ઉલટ#મા ંલાભ થાય છે. (૨) 8ગળ#નોુ ં  

૨૦-૨૦ �ામ રસ એક-એક કલાકM થો8ુ ં પાણી મળવીે  પીવાથી 

અપચાને લીધે ઝાડા-ઊલટ# થતા ંહોય તો ફાયદો થાય છે. (૩) 

mદ#નાના ંપાન ૮, મર#ના દણા ૭ અને ૨ લિવLગ વાટ# બે &લાસ 

પાણીમા ં ઉકાળ# સહજM  qફાTૂં ં દરરોજ !દવસમા ં ]ણ વાર 

પીવાથી કૉલરાનાે  કM બી\ કોઈ પણ કારણે થયલાે  ઝાડા-

ઊલટ# મટM છે. ઝાડાનીઝાડાનીઝાડાનીઝાડાની    ZચકાશZચકાશZચકાશZચકાશ  થોડા ગરમ પાણીમા ં થો8ુ ં
મીRંુ અને લa^ ુિનચોવી સવારમા ંપીવાથી ઝાડો કM મરડો થયો 

હોય કM ઝાડા વાટM Zચકાશ પડતી હોય તવાે  આમના દદમા/  ં

ઝાડાની Zચકાશ Bરૂ  થાય છે. ઝાડાનીઝાડાનીઝાડાનીઝાડાની    BગધBગધBગધBગધુુુુ }} }}   Kવાુ  અને મથી�ે ં ુ

,ણૂ/ દહaના મઠામા ં મળવીે  લવાથીે  ઝાડાની Bગધુ }  મટM છે. 

ઝાડામાઝાડામાઝાડામાઝાડામા ંં ં ં   આમઆમઆમઆમ  Kવાુ  અને મથી�ે ં ુ,ણૂ/ દહaના મઠામા ંમળવીે  

લવાથીે  ઝાડામા ંઆમ હોય તો મટM છે. :લાબ:લાબ:લાબ:લાબુુુુ     બધબધબધબધંંંં    કરવાકરવાકરવાકરવા  
સાકર પાણીમા ંઓગાળ# પી|ુ.ં 

ઝામરઝામરઝામરઝામર     હળદરનો ગાગડોં  (વરનીુ ે  દાળમા ં બાફ#, છાયડં M 

Kકવીૂ , પાણીમા ં ઘસી Kયા�તૂ /  પહલાM  ં બે વાર Cખમા ં

Cજવાથી ઝામર મટM છે. 
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ઝીણોઝીણોઝીણોઝીણો    તાવતાવતાવતાવ  તમાલપ] અને કાકચનાં  શકલાે M  બી�ુ ં,ણૂ/ 

લવાથીે  ઝીણા તાવ�ુ ંશમન થાય છે. 

ઝેરઝેરઝેરઝેર    પેટમાપેટમાપેટમાપેટમા ંંં ં (૧) ૫ �ામ વાટલીM  રાઈ અને ૫ �ામ મીRંુ 

ગરમ પાણીમા ંમળવીે  પીવાથી ઊલટ# થઈ ઝરે  બહાર નીકળ# 

\ય છે. (૨) રાઈનો એક ચમચો લોટ ઠડાં  પાણીમા ં પીસી 

૪૦૦-૫૦૦ િમ.Zલ. પાણીમા ંમળવીે  પાવાથી ઊલટ# થઈ ખાધgે ં ુ

ઝરે  બહાર નીકળ# \ય છે.  

ઝેર#ઝેર#ઝેર#ઝેર#    જ(નાજ(નાજ(નાજ(નાંંંં ુુ ુુ     દશદશદશદશંંંં  (૧) મધમાખી, તીડ, લાલ કM કાળ# 

ક#ડ#, માકડં , મ�છર ³વા ં જ(ઓં ુ  મોટ# સÀયામાં  ં કરડવાથી 

શર#ર લાલ=મૂ થઈ ગHુ ં હોય, અસ¿ દાહ થતો હોય �યારM 

ગરમ કM ઠડાં  પાણીમા ંખાવાનો સોડા નાખી �નાન કર|ુ.ં અથવા 

સોડા-બાય-કાબવાળા/  ઘè ઠડાં  પાણીમા ં પાતTં કપ8ુ ં ભaજવી 

ડખં પર તે +કવાથીૂ  લાભ થશે. (૨) તરત જ (લસીનાુ  ંપાન 

વાટ#ને ડખં પર લગાવવાથી ઝરનીે  અસર ના^દૂ થાય છે. 

ટાઈફૉઈડટાઈફૉઈડટાઈફૉઈડટાઈફૉઈડ    નવસાર કM Vગળૂ  સાથે !હLગ આપવાથી 

ટાઈફૉઈડ મટM છે. 

ટા!ઢયોટા!ઢયોટા!ઢયોટા!ઢયો    તાવતાવતાવતાવ  (:ઓુ  મલ!રયાૅ ે )  
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ટો%Oસલટો%Oસલટો%Oસલટો%Oસલ (૧) ૧ &લાસ શરડ#નાે  તા\ રસને સહજM  ગરમ કર# 

૧ કપ Bધૂ  ઉમર#ે  ધીમે ધીમે !દવસમા ંબ-ે]ણ વખત પીવાથી 

થોડા !દવસોમા ં ટો%Oસ~સની તકલીફ મટM છે. (૨) વારવારં  

ટો%Oસલ થતા ંહોય અને અનકે  દવા છતા ંકાયમ માટM મટતા ંન 

હોય તો સવાર-સાજં ૧-૧ મોટા &લાસ ગાજરના રસમા ંઅડધો 

ચમચો આBનોુ  રસ મળવીે  પીવાથી ટો%Oસલ જડ+ળથીૂ  મટ# 

\ય છે.   

ટ�મરટ�મરટ�મરટ�મરુુુુ ((((ગાઠગાઠગાઠગાઠંંંં)))) મા] માસનીં  સામાOય ગાઠં હોય તો દરરોજ 

સવાર, બપોર, સાજં એક પાQંુ કTM ં છોલી, કાપ +ક#ૂ  પપૈયા�ુ ં

તા:ુ ંBધૂ  એક નાની ચમચી ³ટgુ ંભર#ને કTM ં ખા|ુ.ં િનયિમત 

6યોગથી ગાઠં મટ# \ય છે. 

�ાવેલ�ાવેલ�ાવેલ�ાવેલ સીકનેસસીકનેસસીકનેસસીકનેસ ગિતથી ચ�ર આવતા ં હોય તો મpમા ં

આBનોુ  `કડોૂ  રાખવાથી “ �ામામાઈન”  કરતા ં પણ સાSંુ કામ 

આપે છે.   

ઠડકઠડકઠડકઠડકંંંં  માટMમાટMમાટMમાટM ૧૦ �ામ આમળા ં ૩૫૦ �ામ પાણીમા અડધો ં

કલાક ભaજવી, ગાળ#ન સાકર નાખી પીવાથી ઠડક થાય છે ં ે.  
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ઠડ#ઠડ#ઠડ#ઠડ#ંંંં     લાગવીલાગવીલાગવીલાગવી  િશયાળામા ં�બૂ જ ઠડ#ં  લાગતી હોય, શર#ર 
õજ(ુ ુ ંહોય અને ઠડ#ં  Bરૂ  થતી ન હોય તો પગના તZળયે રાઈના 

,ણનૂ ે/  મધમા ંમળવીે  ૧૫ િમિનટ Kધીુ  લપે  કર# કાઢ# નાખવાથી 

ઠડ#ં  ગાયબ થઈ \ય છે. 

ડાયાબીટ#સડાયાબીટ#સડાયાબીટ#સડાયાબીટ#સ વધારM પડતો ચરબીવાળો ખોરાક અને બઠા8ે ુ 

@વન ડાયાZબટ#સને િનમ]ણં  આપે છે.  (૧) દરરોજ ૭૦-૮૦ 

�ામ સારા ંપાકા ં\ં̂  ુ લઈ ચારગણા ઉકળતા પાણીમા ં નાખી 

૧૫ િમિનટ Kધીુ  ઢાકણં  ઢાક#ં  રાખી, પછ# હાથ વડM મસળ#, 

કપડાથી ગાળ#, તનાે  ]ણ ભાગ કર# !દવસમા ં]ણ વાર થોડા 

!દવસ Kધીુ  પીવાથી પશાબમાે  ં જતી સાકર�ુ ં 6માણ ઘટM છે, 

લીવર કાયcમ/  બને છે અને મ�6મહમાુ ે  ંઉFમ ફાયદો થાય છે. 

(૨) સારા ં પાકા ં\ં^ ુ Kકવીૂ , બાર#ક ખાડ#ં , ,ણૂ/ કર# દરરોજ 

૨૦-૨૦ �ામ ૧૫ !દવસ Kધીુ  લવાથીે  મ�6મહમાુ ે  ંફાયદો થાય 

છે. (૩) \ં̂ નાુ  ઠZળયાના ગભ�/ ુ ં ૧-૧ �ામ ,ણૂ/ મધ અથવા 

પાણી સાથે !દવસમા ં બ ે વાર ૧૦-૧૫ !દવસ Kધીુ  લવાથીે  

મ�6મહુ ે  મટM છે. (૪) \ં̂ નાુ  ઠZળયા ૨૦૦ �ામ, લીમડાની 

ગળો ૫૦ �ામ, હળદર ૫૦ �ામ અને મર# ૫૦ �ામ ખાડ#ં , 

વÃગાળ ,ણૂ/ કર#, તને ે \ં^નાુ  રસમા ં �બૂ =ટ#ૂં , Kકવીૂ , 

શીશામા ં ભર# રાખ|ુ.ં ૩-૪ �ામ આ ,ણૂ/ સવાર-સાજં પાણી 

સાથે લાબાં  સમય Kધીુ  લવાથીે  મ�6મહમાુ ે  ં ચો�સ ફાયદો 
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થાય છે. (૫) Qમળાુ  ંક◌ારલાનાM ં  કકડા કર#, છાયં ેKકવીૂ , બાર#ક 

ખાડ#ં  ૧૦-૧૦ �ામ સવાર-સાજં ચાર મ!હના Kધીુ  લવાથીે  

પશાબે  માગ¾ જતી સાકર સદતરં  બધં થાય છે અને મ�6મહુ ે  

મટM છે. (૬) કોળાનો રસ ડાયાબીટ#સમા ંલાભ કરM છે. (૭) રોજ 

રા]ે ૧૫ થી ૨૦ �ામ મથીે  પાણીમા ંપલાળ# રાખી, સવારM �બૂ 

મસળ#, ગાળ# એકાદ માસ Kધીુ  પીવાથી ડાયાબીટ#સના 

રોગીની લોહ#મા ંજતી સાકર ઓછ# થાય છે. (૮) હરડM, બહડાM ,ં 

આમળા,ં લીમડાની >તરછાલ, મામજવોે  અને \ં̂ નાુ  ઠZળયા 

સરખે ભાગે લઈ, ,ણૂ/ કર# સવાર-સાજં લવાથીે  મ�6મહુ ે  મટM 

છે. (૯) ડાયાZબટ#સમા ં જવની રોટલી !હતાવહ છે. એનાથી 

લોહ#મા ંસાકર�ુ ં6માણ વધ(ુ ંનથી. વળ# એમા ંસિ◌◌ંગ અને 

િસLગતલે  બનેં જો અOય 6કારM હાિનકારક ન હોય તો દરરોજ 

એકાદ +ãીુ  કાચી િસLગ ખાવી અને આહારમા ં કા,ુ ં િસLગતલે  

વાપર|ુ.ં (૧૦) મીઠો લીમડો લોહ#મા ંખાડંના 6માણને િનય]ીતં  

રાખવામા ં મદદbપ થાય છે. આથી ડાયબીટ#સના દદÐઓને 

એના સવનથીે  લાભ થાય છે. (૧૧) �ડા અને �બૂ જ µમ 

પહpચાડM તવાે  ;ાસો�öાસ મ�6મહનીુ ે  અમોઘ ઔષિધ છે. �ડા 

;ાસો�öાસથી લોહ#માનીં  સાકર ફફસાM  ંeારા બહાર નીકળ# \ય 

છે. (૧૨) હળદરના ગા!ંઠયાને પીસી ઘીમા ંશક#ે , સાકર મળવીે  

થોડા !દવસ Kધીુ  દરરોજ ખાવાથી મ�6મહુ ે  અને બી\ 

6મહોમાે  ં ફાયદો થાય છે. (૧૩) વડની છાલ�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ ૧ 

ચમચી રા]ે પાણીમા ં પલાળ# રાખ|ુ.ં સવારM તનેે ગાળ#ને પી 
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જ|ુ.ં તનાથીે  પશાબે  અને લોહ#ની ખાડં ઓછ# થાય છે. 

પશાબમાે  ં વીય/ જ(ુ ં હોય, પશાબે  કયા/ પછ# ચીકણો પદાથ/ 

નીકળતો હોય તને  ે માટM વડની Qણીૂ  Qપળોૂં  અને વડવાઈનો 

અ� ભાગ Kકવીૂ  ,ણૂ/ બનાવી સવને  કરવાથી જbર લાભ થાય 

છે. (૧૪) આમલીના ક,કાૂ  શક#ે  ૫૦ �ામ ³ટલા રોજ ખાવાથી 

મ�6મહુ ે  મટM છે. (૧૫) વડની તા@ છાલનો ચ(થાશુ }  ઉકાળો 

અથવા તા@ ન હોય તો Kક#ૂ  છાલ ૨૪ કલાક ભaજવી રાખી તે 

જ પાણીમા ં બનાવલોે  ચ(થાશુ }  ઉકાળો પીવાથી તે Qદરતીુ  

ઈO�Hલીનુ  ³|ુ ં જ કામ આપે છે અને ડાયાZબટ#સને કા^માુ  ં

રાખે છે. (૧૬) આમળા ં અને વ!રયાળ#નો સમભાગે પાઉડર 

દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ મોટો ચમચો પાણી સાથે ફાકવાથી 
ડાયાZબટ#સ મટM છે. (૧૭) Cબાના ં Kકાૂ  ં પાનનો એક એક 

ચમચી પાઉડર સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  મ�6મહમાુ ે  ં

સારો લાભ થાય છે. (૧૮) �વાદહ#ન સફદM  રગ�ં ં ુગળોસ�વ ૧-૧ 

ચમચી !દવસમા ં ચારકM  વખત પાણી સાથે લવાથીે  મ�6મહુ ે  

મટM છે. (૧૯) Cબાના ંકોમળ પાન Kકવીૂ , ,ણૂ/ બનાવી ભોજન 

બાદ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  મ�6મહુ ે  કા^માૂ  ંરહM છે. 

(૨૦) સીતાફળના પાનના ઉકાળા� િનયિમત સવન કરવાથી ુ ં ે

ડાયાબી!ટસ મટ છM ે. (૨૧) ખોરાકમા ંકÅ~શયમ�M ં ુ6માણ ૮૦૦થી 

૧૨૦૦ િમZલ�ામ રાખવાથી અને વહલીM  સવારM Qણાૂ  તડકામા ં

૨૦થી ૨૫ િમિનટ ફરવા�ુ ં રાખવાથી ડાયાZબટ#સ ફ4ત બે 

માસમા ંકા^માૂ  ંલાવી શકાય છે. (૨૨) ટાઈપ-૨ ડાયાબીટ#સમા ં
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ઓમગાે -૩ ફáસM  ¢દયની Kરcાુ  માટM જbર# હોય છે. ઓમગાે -૩ 

ફáસM  મળવવાનોે  સૌથી સરળ ઉપાય છે અખરોટ. ઓમગાે -૩ 

મકરલM  અને ટ�નાુ  માછલીમા ંપણ હોયછે, પર(ં ં ુશકાહાર# માટM 

અખરોટ આશીવાદbપ/  છે. (૨૩) �� કસરના ચારુ M -પાચં તાતણા ં

એકાદ ચમચી ઘીમા બારાબર મસળ# સવારં -સાજ સવન ં ે

કરવાથી મ�6મહ કા^મા રહ છુ ે ૂ ં M ે .   

ડાયાZબટ#સમાડાયાZબટ#સમાડાયાZબટ#સમાડાયાZબટ#સમા ંં ં ં   બq+]ૂબq+]ૂબq+]ૂબq+]ૂુુ ુુ   મ�6મહમાુ ે  ંવારવારં  પશાબે  કરવાની 

તકલીફ હોય છે. એ Bરૂ  કરવા દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ નાની 

ચમચી હળદરનો પાઉડર સાદા પાણી સાથે ફાકવો. એનાથી 

બq+]તાનીુ ૂ  ફ!રયાદ કદાપી રહવાM  પામતી નથી.  

!ડ�થે!રયા!ડ�થે!રયા!ડ�થે!રયા!ડ�થે!રયા  અનનાસનો રસ પીવાથી !ડ�થ!રયામાે  ં ફાયદો 

થાય છે. 

!ડ6ેશન!ડ6ેશન!ડ6ેશન!ડ6ેશન (૧) પાક# કર#નોM  રસ, Bધૂ , આBનોુ  રસ અને ખાડં 

જbર# 6માણમા ંએકરસ કર# દરરોજ સવાર સાજં ધીમે ધીમે પી 

જવાથી !ડ6શને મા ંબq ુફાયદો થાય છે. (૨) દરરોજ સવારમા ં

આઠદસ (લસીનાુ  ં પાન ચાવી ચાવીને ખાવાથી તથા દર બ ે

કલાકM (લસીનાુ  ં પાન મસળ#ને Kગધુ ં  �હણ કરવાથી 

!ડ6શનમાે  ંલાભ થાય છે. (લસીનાુ  ંપાન દર બે કલાકM મળવવાે  ં

શÔ ન હોય તો બ\રમા ંમળ(ુ ં(લસી�ુ ુ ંસ��વ શીશીમા ંભર# 
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રાખી Kઘીૂં  શકાય. (લસીનોુ  િનયિમત 6યોગ !ડ6શને  અવ�ય 

Bરૂ  કરM છે.  

!ડહાઈ�Mશન!ડહાઈ�Mશન!ડહાઈ�Mશન!ડહાઈ�Mશન (૧) અ+કુ ખાસ રોગ કM %�થિતમા ંશર#રમા ં

પાણી�ુ ં 6માણ એકાએક ઘટ# \ય તો તરત જ નાZળયરનાે  

પાણીમા ં લa^ ુ નીચોવી દર બે કલાકM અ◌ાપતા રહ|M ં.ુ એકાદ 

નાZળયરનાે  પાણીમા ંઅડ�ુ ંલa^ ુનીચો¥Hુ ંહોય તો ચાલી શકM.  

(૨) મધ અન મીR પાણીમા મળવી પીવાથી કૉલરાની અશ%4ત ે ં ં ે ેુ

અન !ડહાઈ�શન મટ છે M M ે 

તરસતરસતરસતરસ  (૧) કોકમને ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે 

મળવીે , ગાળ#, સાકર નાખી ત�ે ં ુ શરબત બનાવીને પીવાથી 

તરસ મટM છે. (૨) એકgુ ં કM મસાલા નાખી તૈયાર કરgM ં ુ પાન 

ચાવતા રહવાથીM  કોઈ શાર#!રક તકલીફ િવના અકારણ લાગતી 

તરસ મટM છે.  

તાવતાવતાવતાવ  (૧) ૧૦-૧૦ �ામ ધાણા અને સાકરને ૬૦ િમ.Zલ. 

પાણીમા ંએક કલાક પલાળ# રાખી, મસળ#, ગાળ# પીવાથી બે 

કલાકમા ં આમદોષથી આવલોે  તાવ પરસવોે  વળ#ને ઊતર# 

\ય છે. (૨) ૩ થી ૬ �ામ મર# વાટ# ૪૦૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં

ઉકાળ# ૮મા ભાગ ે બાક# રહM �યારM ૨૦ �ામ સાકર મળવીે  
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પીવાથી તાવ ઊતરM છે. (૩) અનનાસનો રસ મધ સાથે લવાથીે  

પરસવોે  Äટ# તાવ ઉતરM છે. (૪) આકરો તાવ આ¥યો હોય અને 

કોઈ પણ ર#તે ગરમી ઓછ# થતી ન હોય તો માથા પર એકધાSંુ 

પાણી રડવાથીM  તાવ�ુ ં જોર નરમ પડ# તાવ ઊતર# \ય છે. 

(૫) આBુ અને Øદ#નાનો ઉકાળો પીવાથી પરસવોે  વળ# તાવ 

ઉતરM છે. તે વાH ુઅને કફમા ંપણ !હતકાર# છે. (૬) ગરમ કરલાM  

Bધમાૂ  ંહળદર અને મર# મળવીને  ેપીવાથી ઠડ#ં  લાગીને આવતો 

તાવ મટM છે.  (૭) છાણથી લaપલીે  જમીન પર એરડાનાં  ંપાન 

પાથર# રાખી થોડા સમય પછ# તે જ પાન તાવના રોગીના >ગ 

પર રાખવાથી તાવ મટM છે. (૮) @S�ું ં ુ૫ �ામ ³ટgુ ં,ણૂ/ :નાૂ  

ગોળમા ં કાલવી ૧૦-૧૦ �ામની ગોળ#ઓ બનાવી લવાથીે  

પરસવોે  વળ# તાવ ઉતર# \ય છે.  (૯) તાવના રોગી�ુ ંશર#ર 
કળ(ુ ં હોય, Cખો બળતી હોય, માYુ ં Bઃખ(ુ ુ ં હોય તો વડના 

પાનનો ઉકાળો કર#ને પાવાથી રાહત થાય છે. (૧૦) તાવમા ં
શર#રમા ંબળતરા હોય તો Qણીૂ  વડવાઈનો ઉકાળો કર#ને પીવો. 

(૧૧) Bધીૂ  છ#ણી માથે અને કપાળે બાધવાથીં  તાવની ગરમી 

શોષી લ ેછે. (૧૨) Bધીૂ  ચીર#, બે કાચલા ંકર# માથે બાધવાથીં  

મ�તક પર ગરમી ચડ# ગઈ હોય તો ઉતર# \ય છે. (૧૩) Pાc, 

િપFપાપડો અને ધાણા ]ણને  ે પાણીમા ં ભaજવી રાખી ગાળ#ને 

િપવડાવવાથી આમ જલદ# પાક# આમવાળો તાવ શાતં થાય છે. 

(૧૪) Øદ#નાનો અને (લસીનોુ  ઉકાળો પીવાથી રો³ રોજ 

આવતો તાવ મટM છે. (૧૫) સફરજનના ઝાડની ૪ �ામ છાલ 
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અને પાન પીવાના ૨૦૦ �ામ ઊકળતા પાણીમા ંનાખી ૧૦-૧૫ 

િમિનટ Kધીુ  ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લઈ, તમાે  ં એક કકડો લa^નોુ  

રસ અને ૧૦-૧૫ �ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી તાવની ગભરામણ 

મટM છે અને તાવ ઊતરM છે. (૧૬) ૧ ચમચો આBનોુ  રસ અને ૧ 

ચમચો મધ ભગાે  ંકર# પીવાથી તાવ મટM છે. તાવના બળાબળ 

6માણ ે અથવા !દવસમા ં ]ણ વખત આ 6માણે કર# શકાય. 

કોઈ પણ 6કારના સામાOય તાવમા ંઆ ઈલાજ �બૂ જ અકસીર 

છે. (૧૭) તાવમા ંમp બગડ# ગHુ ંહોય તો દાડમ અને સાકરની 

ચટણી મોમા ં રાખવી. (૧૮) કફજOય તાવમા ં પરસવાનાે  

માગ�મા ંઆમ-કાચો આહાર રસ ભરાઈ જવાથી પરસવોે  થતો 

નથી. રાઈ�ુ ં ,ણૂ/ લવાથીે  આ માગ� �~લાૂ  થાય છે, અને 

પરસવોે  વળવાથી તાવ ઊતર# \ય છે. જો કફ�વરમા ં�બૂ જ 

કફ થયો હોય તો રાઈ�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ પા ચમચી, િસLધવ�ુ ં,ણૂ/ 

રાઈથી અડ�ુ ંઅને એક ચમચી સાકરને િમµ કર# સવાર-સાજં 

લવાથીે  કફના માગ�મા ં ચpટલોM  કફ Äટો પડ# ઉધરસ eારા 

બહાર નીકળ# જશે. ચાર-પાચં !દવસ આ ઉપચાર કરવાથી 

ઉધરસ અને કફ મટ# જશે. (૧૯) ગાય�ુ ં માખણ અને ખડ# 

સાકર ખાવાથી ઝીણો તાવ મટM છે. (૨૦) ગમે તવોે  કM ગમે તે 

કારણે તાવ આવતો હોય, તાવ�ુ ં કારણ ખબર ન હોય તો 

મહાKદશનુ /  ,ણૂ/ પાણી સાથે કM ઊકાળો બનાવીને લવાથીે  તાવ 

ઉતર# \ય છે. (૨૧) �બૂ ઉકાળ#ને બનાવલોે  અજમાનો ઉકાળો 

ગરમ ગરમ પીવાથી કોઈ પણ 6કારનો તાવ ઉતરM છે. પાણી 
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તથા અજમા�ુ ં 6માણ અને કટલોM  ઉકાળો પીવો તનોે  આધાર 

તાવના 6માણ અને 6કાર પર રહM છે. અજમાનો ઉકાળો @ણ/ 

તાવ પણ મટાડM છે. (૨૨) ઝીણો તાવ રહતોM  હોય તો આમળાનો 

તાજો રસ, આમળા�ુ ં શરબત કM આમળાનો પાઉડર જbર# 

6માણમા ં સાદા પાણીમા ં મળવીે  િનયિમત !દવસમા ં ]ણ વાર 

લવાથીે  મટM છે. (૨૩) અિતિવષની કળ#, કાચકાના ં બી, 

િપFપાપડો, ક!રયા(,ુ કડવા ં પરવળ, ક8ુ અને લીમડા પરની 

ગળો સરખા ભાગે ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ બનાવી, ભાગરાનાં  તા\ 

રસમા ં�બૂ જ લસોટ# વટાણા ³વડ# ગોળ#ઓ વાળવી. બ�બે 

ગોળ# સવાર, બપોર અને સાજં નવશકાે  પાણી સાથે લવાથીે  

િવષમ �વર, િપFકફજ �વર, ટા!ઢયો તાવ, વારવારં  આવતો 

તાવ, વાયરલ-કફજ �વર તથા યQતનાૃ  રોગો મટM છે. આ 

ગોળ#ને કર\!દવટ#ં  કહM છે. �વર અને યQતનાૃ  રોગોમા ં

પચવામા ંહળવો આહાર લવોે . (૨૪) કોઈપણ 6કારના તાવમા ં

સતરાં  ં,સીનૂ  ેખાવાથી કM તનોે  રસ પીવાથી દદÐને રાહત થાય 

છે. પાણી, ખોરાક અને ઔષધ એમ ]ણનીે  ગરજ સતરાં  ંસારM 

છે. (૨૬) કાચણ(કાચકા?) શક# ત� મaજ કાઢ# તનો �કો ે ે ં ે ૂુ ૩-૩ 

�ામ ]ણ વાર પાણી સાથ લવાથી તાવ મટ છે ે M ે .  (૨૭) તાવ 

ઉતરતો ન હોય તો પગના તZળયામા ં ઘી અને મીRંુ લગાડ# 

એના પર કાસાનોં  વાડકો  ઘસવાથી ફાયદો થાય છે. (૨૮) 

િપFપાપડો તાવમા પરમ !હતકર છં ે . એના ³| તાવમા એકય ું ં M

ઔષધ નથી. િપFપાપડાના ઉકાળામા લaડ#પીપર� ,ણ નાખી ં ં ૂુ /
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પીવાથી ગમ તવો તાવ હોય ત ઊતર# \ય છે ે ે ે. (૨૯) વારવારં  

મટ# ગયા પછ# પણ ફર#થી તાવ આવતો રહતોM  હોય તો ÎયારM 

તાવ ન આવતો હોય તે દરિમયાન દર બે કલાકM એક નગં મર# 

અને એક નાનો `કડોૂ  નવસાર વાટ# qફાળાૂં  પાણી સાથે લ|ે ં.ુ 

તાવ ચડM �યારM ઉપચાર બધં કરવો. તાવ ઉતર# ગયા બાદ 

બી³ !દવસે ઉપચાર શb કરવો. ±આમ કરતા રહવાથીM  તાવ 

જડ+ળથીૂ  મટ# \ય છે.  

 સામાOયસામાOયસામાOયસામાOય    તાવતાવતાવતાવ    ઝાડા, ઉલટ#, બચનીે ે , તરસ, સાથે 

સામાOય તાવ રહતોM  હોય તો દર બ�બે કલાકM ૧-૧ &લાસ 

દાડમનો તાજો રસ પીવાથી મટM છે.  

કફજ �વરકફજ �વરકફજ �વરકફજ �વર નાગરમોથ, ઈOPજવ, િ]ફળા, Qટક# અન ફલસાન ુ ે ે

સરખા ઢભાગ અધકચરા ખાડ# બ ચમચી �કાનો ઉકાળો ે ં ં ે ૂ

સવાર-સાજ પીવાથી કફજ �વર ં (³મા �gનો સમાવશ થાય ં ૂ ે

છે) મટ છM ે.  

િપF�વરિપF�વરિપF�વરિપF�વર  (૧) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી 

િપF�વર મટM છે. (૨) Pાc અને ગરમાળાના ગોળનો ઉકાળો 

પીવાથી િપF�વર મટM છે. (૩) ]ાયમાણ, ³ઠ#મધ, 

પીપર#+ળના ગઠોડાૂ ં , ક!રયા(,ુ નાગરમોથ, મqડાના mલ અન ુ ં ે
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બહડા સમાન ભાગ લઈ અધકચરા ખાડ# બ ચમચી �કાનો M ે ં ં ે ુ

ઉકાળો બનાવી સવાર-સાજં પીવાથી િપFજ �વર મટ છM ે. 

તાવનીતાવનીતાવનીતાવની    તરસતરસતરસતરસ,,,, ¥યાQળતા¥યાQળતા¥યાQળતા¥યાQળતાુુ ુુ  (૧) Kકાૂ  ંઅથવા તા\ ંચણી બોર 

૨૦ �ામ લઈ સોળગણા પાણીમા ં ઉકાળ# ચોથા ભાગ�ુ ં પાણી 

બાક# રહM �યારM ગાળ# થોડ# ખાડં મળવીે  પીવાથી તાવની તરસ 

અને ¥યાQળતાુ  મટM છે. (૨) તાવમા ંવારવારં  તરસ લાગે �યારM 

ધાણા, સાકર અને Pાc પાણીમા ંપલાળ#, મસળ#, ગાળ# તાવના 

રોગીને પાવાથી તરસ�ુ ંશમન થાય છે.  

તાવનોતાવનોતાવનોતાવનો    દાહદાહદાહદાહ  Kકૂા ંઅથવા તા\ં ચણી બોર ૨૦ �ામ લઈ 

સોળગણા પાણીમા ં ઉકાળ# ચોથા ભાગ�ુ ંપાણી બાક# રહM 

�યારM ગાળ# થોડ# ખાડં મળવીે  પીવાથી તાવનો દાહ મટM 

છે. તાવનોતાવનોતાવનોતાવનો    બરોબરોબરોબરો  @Sંુ પાણીમા ંવાટ# હોઠ પર ચોપડવાથી 

તાવનો બરો +તૂય� હોય તો ફાયદો થાય છે.  

તાવતાવતાવતાવ    પછ#નીપછ#નીપછ#નીપછ#ની    નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ કડવા લીમડાની તા@ કM Kકૂવલીે  

છાલનો ૧-૧ કપ કાઢો !દવસમા ં ૩-૪ વાર પીવાથી તાવ 

પછ#ની આવલીે  નબળાઈ બે-ચાર !દવસમા ંBરૂ  થાય છે.  

(ષારોગ(ષારોગ(ષારોગ(ષારોગૃૃૃૃ   (૧) ટામટાનાે  રસમા ંસાકર અને લિવLગ�ુ ં ,ણૂ/ 

મળવીે  પીવાથી (ષારોગૃ  મટM છે. (૨)  લીલી Pાcનો રસ 

અથવા ક#સમીસ Pાcને વાટ#, પાણીમા ંમસળ#ને કરલોM  રગડો 
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પીવાથી દાહ સાથનોે  (ષારોગૃ  (વારવારં  તરસ લાગવી) મટM 

છે.  

થાઈરોઈડમાથાઈરોઈડમાથાઈરોઈડમાથાઈરોઈડમાંંં ં   આયો!ડનઆયો!ડનઆયો!ડનઆયો!ડન આયો!ડનH4તુ  નમક અને 

Bધૂ  6,રૂ મા]ામા ંઆયોડ#ન ધરાવે છે. થાઈરોઈડના ¥યાિધમા ં

આયો!ડનH4તુ  આહાર વ� ુ6માણમા ંલવાથીે  રોગ કા^માૂ  ંઆવે 

છે. આથી થાઈરોઈડના રોગીએ વ�નેુ વ� ુ 6માણમા ં Bધ�ૂ ુ ં

સવને  કર|ુ ંતથા નમક હમશાં ે  ંઆયો!ડનH4તુ  જ લ|ે ં.ુ  

થાકથાકથાકથાક અિતશય થાકનો અ�ભવુ  થતો હોય તો નારગીનીં  પશીે  

,સવાથીૂ  તે Bરૂ  થાય છે.  

દમદમદમદમ કારણોકારણોકારણોકારણો  િવQતૃ  આહાર, �ળૂ-�માડાવાળ#ૂ  જ&યામા ં

વસવાટ, ઠડ#નીં  ઋ(,ુ આઈસ#મ, ઠડાં  ં પીણા ં વગર�ે M ં ુ સવને  

વગરેM દમ થવાન ં કારણો છે. આ ઉપરાતં વધારM પડતો µમ, 

વધારM પડતી કસરત, વધારM પડતો સભોગં  અને Qપોષણુ  પણ 

દમનો રોગ થવામા ં કારણ�તૂ બની શકM છે. છાતી, ફફસાM  ં

અથવા નાડ#ઓ ઉપર અસર થાય તે ર#તે  કઈકં  વાગવાથી 

પણ દમનો રોગ થઈ શકM છે. આ ઉપરાતં સતત તાવ, ઝાડા-

ઊલટ#ઓ, વારવારં  થતી શરદ#, સળખમે , લોહ# ઓÕ ં હો|ુ ં કM 

કોઈ ર#તે થઈ જ|ુ,ં cય િવગરનM  ેપણ દમના ંકારણો માનવામા ં

આવે છે. ¢દય પર અસર કરનારા ંકારણો ³વા ંકM પા!રવા!રક 
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Bઃખુ , શાર#!રક ખોડખાપણં  િવગરથીે M  પણ દમ થવાની શÔતા 

રહM છે. ±ÉKÉiÉ દમના રોગ�ુ ં+Àયુ  લcણ તો ;ાસ લવામાે  ં

+�કલીુ M  થાય કM ;ાસ Sધાયું . ;ાસરોગ પાચં 6કારના છે, 

એમાથીં  મહા;ાસ, ઉ�öાસ અને િછ½ ;ાસ એ ]ણ 6કારના દમ 

અસા¤ય છે. ÛP;ાસુ  સા¤ય છે. તમક ;ાસમા ં ;ાસ લતાે  ં

+�કલીુ M  થાય છે. રોગી Kઈૂ \ય તો ;ાસનો રોગ વધે છે, પણ 

બઠલાે M  રહવાથીM  રાહત જણાય છે. ગળામા ં Bઃખાવોુ  અને 

બોલવામા ં+�કલીુ M  થાય છે. જો કોઈ દવાથી કM દદÐના પોતાના 

6યાસથી કફ નીકળ# \ય તો રોગીને થોડો આરામ મળે છે. 

તમક ;ાસના qમલાુ  વખતે દદÐ�ુ ં મp Kકાયૂ  છે. ગરમ 

પદાથ�ના સવનથીે  તનેે આરામ મળે છે, તથા ઠડાં  અને 

કફકારક પદાથ/ ખાવાથી ;ાસનો વગે  વધે છે. વષા/ ઋ(માુ  ં

ÎયારM આકાશમા ં વાદળ છવાઈ \ય તથા િશયાળામા ં ઠડોં  

પવન વાય �યારM આ રોગ ઉ� �વbપ ધારણ કરM છે. જો તમક 

;ાસ તા³તરમા ંજ થયલોે  હોય તો તે સા¤ય છે.  

દમમા અગ�યની સલાહદમમા અગ�યની સલાહદમમા અગ�યની સલાહદમમા અગ�યની સલાહંં ંં  : क ³ ઔષધથી તા�કાZલક રાહત 

થાય ત લ|ે ે ં.ુ ख બ ટક હળવોે ં , પોષક આહાર લવોે . ग રા] ે

Kયા�ત પહલા જમી લ|ૂ M ં ે ં/ .ુ પછ# પાણી િસવાય ક� ન લ|ુ ું ે .ં घ 

િનયિમત મળ�d� થાય તો દમનો qમલો થતો નથીુ ુ . च પાણી 

Kઠ નાખી ઉકાળg ષન સહજ qફાT પી|ૂં ે ં ે M ં ં ંુ ુૂ . छ િનયિમત ચાલવા 

જ|ુ.ં ज  ઋ( ઋ(ના ફળો ખાવા ુ ુ ં ં झ હળવો ¥યાયામ કરવો.  
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ઉપાયોઉપાયોઉપાયોઉપાયો  રોગના 6માણ પર ઉપચાર આધાર રાખે છે. 

ઉપચારની B�<ટએૃ  દદÐ સશ4ત, Bબળુ / , વધારM પડતા કફ કM 

વાH ુ 6Qિતવાળાૃ  છે તે જો|ુ.ં રોગ વ� ુ ઉ� હોય અને કફ�ુ ં

6માણ વધારM હોય તો વમન કરાવ|ુ.ં બq ુજ ઊલટ#ઓ કરા¥યા 

પછ# જ પXય આહાર િવહારના 6યોગ સાથે અOય ઔષધીઓનો 

ઉપચાર કરવો જોઈએ. વમન કરા¥યા પછ# િવરચનM  એટલે 

ઝાડો કરાવવાની !યા હાથ ધરવી જોઈએ. જો રોગી બq ુ જ 

અશ4ત હોય અને વમન કરાવ|ુ ં શÔ ન હોય તો કફ બહાર 

કાઢનાર# દવાની સાથે સાથે હળવા ઝાડા કરાવવાની દવાઓ 

આપવી જોઈએ.   

(૧) ભpયરaગણીના ઉકાળામા ં મગ પકાવી રોજ ખાવાથી દમ 

મટM છે. (૨) શર#રની 6Qિતૃ  અ�સારુ  ઠડાં  કM ગરમ પાણીમા ં

ઘWનો cાર ૧-૧ ચમચો સવાર-સાજં લવાથીે  દમ કા^માુ  ંરહM છે. 

એની પૌSષ�વુ  પર માઠ# અસર થતી હોવાથી hSષોએુ ુ  6યોગ 

સયમથીં  કરવો. ઘWનો cાર બ\રમા ં તૈયાર મળે છે. (૩) બ ે

વરસ :નોૂ  ગોળ અને સરસવ�ુ ંતલે  સરખા ભાગ ેલઈ મસળ# 

રાખી +ક|ૂ ં ુઅથવા દર વખતે તા:ુ ંબનાવી બન�ં ે ં ુQલુ  વજન ૧ 

�ામ થાય તટgે ં ુચાટ# જ|ુ.ં સવાર-સાજં િનયિમત અ◌ા 6યોગ 

કરવાથી થોડા !દવસોમા ં જ દમ મટ# \ય છે. અ◌ા 6યોગ 

એટલો અસરકારક છે કM ભલભલા 6યોગ િન<ફળ ગયા હોય �યા ં

પણ તણે  ેપોતાનો 6ભાવ દખાડલોM M  છે. (૪) ૧૫-૨૦ મર# રોજ 
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વાટ#ને મધમા ં ચાટવાથી ;ાસરોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૫) 
અજમો ગરમ પાણી સાથે પીવાથી ;ાસનો qમલોુ  શાતં થાય છે. 

અજમાનો અક/ પણ ફાયદો કરM છે. (૬) અજમો ચલમમા ંભર# 

�íપાનૂ  કરવાથી ;ાસનો qમલોુ  શાતં થાય છે. (૭) આBુના 

રસમા ં મધ મળવીે  પીવાથી ;ાસમા ં ફાયદો થ◌ાય છે. (૮) 

આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ અને િસLધવ એક] કર# ભોજનની 

શbઆતમા ંલવાથીે  દમ મટM છે. (૯) એલચી, ખ:રુ  અને Pાc 

મધમા ંચાટવાથી દમ મટM છે. (૧૦) કMળના ડોડવાનો કસરH4તM ુ  

ભાગ કોતર# તમાે  ંરા]ે મર#�ુ ં,ણૂ/ ભર# રાખી સવારM એ ડોડ|ુ ં

ઘીમા ંતળ# ખાવાથી ;ાસરોગ જલદ# મટ# \ય છે. (;ાસરોગ 

માટM આ 6યોગ ઉFમ છે.) (૧૧) કોળાના +ળ�ૂ ં ુ ,ણૂ/ Kઠનાૂં  

,ણૂ/ સાથે મળવીે  !દવસમા ંબથીે  ]ણ વાર લાબાં  સમય Kધીુ  

લવાથીે  દમ મટM છે. (૧૨) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) 

ખાવાથી દમ મટM છે. (૧૩) લa^નાુ  ૩ �ામ રસમા ં૧૦ �ામ મધ 

મળવીે  ચાટવાથી ભયકરં  ખાસીં  મટM છે અને દમનો qમલોુ  તરત 

જ દબાઈ જઈ આરામ થાય છે. (૧૪) ગાજરના રસના ં ચાર-

પાચં ટ#પા ંબનેં નસકોરામાં  ં નાખવાથી ;ાસમા ં ફાયદો કરM છે. 

(૧૫) ગોળ સાથે સરિસHુ ંખાવાથી ;ાસરોગમા ંફાયદો થાય છે. 

(૧૬) બથીે  ચાર Kકાૂ  ં>@ર સવારM અને સા³ં Bધમાૂ  ંગરમ કર# 

ખાવાથી દમ મટM  છે. (૧૭) લસણનો રસ ૧૦ �ામ, વાવડaગ�ુ ં

,ણૂ/ ૩ �ામ, આBનોુ  રસ ૫ �ામ અને િસLધવ ૧ �ામ એક 

મ!હના Kધીુ  પાણી સાથે પીવાથી દમ, ;ાસ અને શરદ#મા ં
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ફાયદો થાય છે. (૧૮) સરગવાના પાનનો રસ પીવાથી ;ાસનો 

qમલોુ  Bરૂ  થાય છે. (૧૯) સરિસયા તલમાે  ં ગોળ મળવીે  

ખાવાથી ;ાસરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૨૦) દરરોજ થોડ# ખ:રુ  

ખાઈ ઉપર ચાર-પાચં =ટડાૂ  ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો 

બનીને ગળફાના bપમા ં બહાર નીકળે છે; ફફસાM  ં સાફ બને છે 

અને દમ અને ખાસીં  મટM છે તથા લોહ#ની �d�ુ  થાય છે. (૨૧) 

ખ:રુ , Pાc, સાકર. ઘી, મધ અને પીપર સરખ ેભાગ ેલઈ ત�ે ં ુ

ચાટણ બનાવી દરરોજ ૨૦-૩૦ �ામ ખાવાથી દમ અને �વરભદે  

મટM છે. (૨૨) નાની હરડM અને Kઠનાૂં  સમાન ભાગે ,ણ�ૂ ં/  ુ

િમµણ કર# ૧-૧ ચમચો ગરમ પાણી સાથે િનયિમત લવાથીે  દમ 

મટM છે. (૨૩) Kઠંૂ અને ભpયરaગણી�ુ ંસમાન ભાગ ે,ણ�ૂ ં/  ુિમµણ 

કર# બ�બ ે�ામ સવાર-સાજં ગરમ પાણી સાથે લવાથીે  દમ મટM 

છે. (૨૪) ;ાસનો qમલોુ  થાય એટલે ઉપવાસ કરવા, Îયા ંKધીુ  

કઈકં  આરામ ન જણાય �યા ંKધીુ  એટલે કM એક-બે કM ]ણ-ચાર 

ટકં  Kધીુ  ક�ુ ંખા|ુ ં ન!હ. મા] Kઠંૂ નાખી ઉકાળgે ં ુ પાણી પી|ુ.ં 

જો કબ�જયાત રહતીM  હોય તો રાતે એક ચમચી Kઠ�ૂં ં ુ ,ણૂ/ 

પાણી સાથે લ|ે ં.ુ ઘણી રાહત જણાય એટલે 6વાહ# ખોરાક લવોે . 

મગને બાફ#ને કાઢgM ં ુ પાણી સવાર-સાજં બ ેવખત પી|ુ.ં તમાે  ં

થોડા મસાલા નાખવા. ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચઢ|ુ.ં સાSંુ લાગ ે

તો ગરમ ખાખરા કM રોટલી લવીે . બાફલાM  ંશાક, ફળ લઈ શકાય. 

Kઠંૂ નાખી ઉકાળgે ં ુ Bધૂ  લતાે  ં લતાે  ં ખોરાક પર ચઢ|ુ.ં દવા 

લવાનીે  જbર લાગ ેતો ;ાસQઠારુ  નામની ટ#કડ# સવાર, બપોર, 
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સાજં એક એક પીસીને મધમા ં=ટ#નૂં  ેચાટ# જવી. સhણં ૂ / રાહત 

થાય �યારM રો�જLદા ખોરાક પર આવ|ુ.ં રાતે Kયા�તૂ /  પહલાM  ં

હલકો ખોરાક લવોે . qમલોુ  ÎયારM પણ થાય �યારM આ ઉપચાર 

ફર# કરવો. (૨૫) િસતોપલા!દ ,ણૂ/ ૩ �ામ અને બાલKધાુ  ૨૫૦ 

િમ.�ા. મધમા ંમળવીે  સવાર-સાજં સતત છ મ!હના કM તથીયે  ે

વધારM સમય Kધીુ  લવાથીે  દમનો રોગ >Qશમાુ  ંઆવી \ય છે. 

(૨૬) પીપળાના Kકાૂ  ંફળનો બાર#ક પાઉડર ૧-૧ ચમચી સવાર, 

બપોર, સાજં પાણી સાથે લવાથીે  દમ મટM છે. બધા પીપળાને 

ફળ આવતા ંનથી, પણ અ+કુ દશીM  દવા રાખનારા પીપળાના ં

Kકાૂ  ંફળ વચતાે  હોય છે. (૨૭) માછલીમા ંમ&નિશયમૅ ે  હોય છે 

³ ફફસાનીM  !યા Kધારુ M છે. દમના ગભીરં  qમલામાુ  ં

મ&નિશયમથીૅ ે  કા^ ૂમળવીે  શકાય છે. આથી દમના રોગીઓએ 

દર સ�તાહM માછલી કM પાલકની ભા@ !દવસમા ંએક વાર લવીે  

જોઈએ. (૨૮) સમાન ભાગે Kઠંૂ અને હરડનોM  એક એક ચમચી 

પાઉડર સવાર-સાજં પાણી સાથે િનયિમત લવાથીે  દમ અને 

ખાસીનીં  ફ!રયાદ મટM છે. (૨૯) દરરોજ સવાર-બપોર-સાજં ૧-૧ 

ચમચી હળદરનો પાઉડર qફાળાૂં  પાણી સાથે લવાથીે  દમ મટM 

છે. અOય દવા સાથે પણ આ 6યોગ કર# શકાય. (૩૦) ચોÀખી 

બાધાનીં  !હLગ અને કhર�ુ ુ ં બરાબર િમµણ કર# ચણા ³વડ# 

ગોળ#ઓ બનાવવી. !દવસમા ં દર ચારકM  કલાકM ૧-૧ ગોળ# 

,સતાૂ  રહવાથીM  દમ મટM છે. (૩૧) દરરોજ સવારM મધ સાથે 

પહલM  ે !દવસે એક ચપટ#, બી³ !દવસે બે ચપટ# એમ પદરમાં  
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!દવસે પદરં  ચપટ# િસLધવ ચાટવાથી દમ મટM છે. દમની ગભીરં  

અવ�થામા ં !દવસમા ંબ ેકM ]ણ વખત પણ 6યોગ કર# શકાય. 

(૩૨) Kરોખારનાૂ  પાણીમા ં બીડ#ના ં પાન બોળ#, Kકવીૂ  બીડ# 

વાળ#ને પીવાથી અથવા અર8સીૂ  કM ધ(રાનાુ  પાનની બીડ# 

બનાવી પીવાથી અથવા અર8સીનીૂ  લાબીં  Kક#ૂ  ડોડલી એક 

બા:થીુ  સળગાવી તનોે  �માડોુ  બીડ#ની ³મ ખચવાથીr  દમમા ં

અ,કૂ લાભ થાય છે. (૩૩) તા@ Pાcનો રસ ગરમ કર# દરરોજ 

ચારકM  વખત(દર ચારકM  કલાકM) qફાળોૂં -qફાળોૂં  અડધી વાડક# 

³ટલો પીતા રહવાથીM  દમનો ¥યાિધ કા^માૂ  ંઆવવા લાગ ે છે. 

6યોગ ધીરજhવકૂ /  \ળવી રાખવો. (૩૪) સમાન ભાગ ે

નમક(મીRંુ-સો!ડયમ 4લોરાઈડ) અન સોડા બાઈ કાબ ે / ૧-૧ 

ચમચી સવાર-સાજ લવાથી ;ાસનો qમલો શાત પડ છં ે ં M ેુ . (૩૫) 

Bધનીૂ  ખીર બનાવી hનમનીૂ  રાતે ૧૧-૦૦ વા&યા Kધીુ  

ચાદનીમાં  ં �~લીૂ  રાખી ૧૨-૦૦ વા&યે ખાવાથી દમ મટM છે. 

(૩૬) રોજ ગાજરનો રસ પીવાથી દમનો રોગ જળ+ળમાથીૂ ં  મટM 

છે. (૩૭) બ ે ચમચી આBનોુ  રસ મધ સાથે લવાથીે  દમમા ં

રાહત થાય છે. (૩૮) હળદળ અને Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ મધ સાથે લવાથીે  

;ાસ મટM છે. 

 દરાજદરાજદરાજદરાજ  (૧) Cકડાના Bધમાૂ  ંસહજM  મધ નાખી, હલાવી, િમµ 

કર# દરરોજ એક વાર દરાજ પર ઘસવાથી દરાજ સાર# થઈ 

\ય છે. (૨) Cકડા�ુ ંપાન તોડવાથી નીકળ(ુ ંBધૂ  દરાજ પર 
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!દવસમા ં બ ે વખત ચોપડતા રહવાથીM  દરાજ મટM છે. Bધૂ  

ચોપડતા ંપહલાM  ંદરાજવાળો ભાગ કપડાથી બરાબર સાફ કરવો. 

(૩) કાચા પપૈયામાથીં  કM પપૈયાના ઝાડ પરથી Bધૂ  મળવીે  

!દવસમા ં]ણ-ચાર વખત દર ચારકM  કલાકને >તરM ચોપડવાથી 

દરાજ મટM છે. (૪) 8ગળ#ુ ં  Äદ#ં  દરાજ��ત ભાગ પર દરરોજ 

િનયિમત બે-ચાર વાર લગાડતા રહવાથીM  લાબાં  સમયે દરાજ 

સ+ળ#ૂ  ન<ટ થાય છે. (૫) શર#યોે  દહaમા ં વાટ# ચોપડવાથી 

દરાજ મટM છે. (૬) દહaમા ંરાઈ =ટ#ૂં  સહજM  પાણી નાખી દરાજ 

પર ચોપડવાથી દરાજ મટM છે. 

દાઝ|દાઝ|દાઝ|દાઝ|ુુુુ ંં ં ં  (૧) જવ બાળ# તલના તલમાે  ં ખરલ કર# લપે  

કરવ◌ાથી અ%&નદ&ધ uણ મટM છે. (૨) \ં^ડ#નીુ  છાલની રાખ 

તલે  સાથે મળવીે  અ%&નથી દાઝલાે  ભાગ પર ચોપડ|ુ.ં (૩) 
ઝી¡ુ ંચોÀ�ુ ં કપ8ુ ંમધમા ંપલાળ# દાઝલાે  ભાગ પર +કવાથીૂ  

ઘણી જ રાહત થાય છે. (૪) તલ�ુ ં તલે  ,નાનાૂ  િનતયા/ 

પાણીમા ંમળવીે  ચ◌ોપડવાથી અ%&નદ&ધ uણ મટM છે. (૫) ઠડાં  

પાણીમા ં ખાડં ઓગાળ# તે પાણી દાઝલાે  >ગ પર વારવારં  

લગાડવાથી લાભ થાય છે. (૬) દાઝી ગયલાે  ભાગ પર 

એરડાનાં  પાન લગાવવાથી આરામ થાય છે. (૭) તાદળ\નોં  

રસ અ%&નદ&ધ uણ પર ચોપડવાથી આરામ થાય છે. (૮) ગમે 

તે કારણે દાઝી જવાHુ ંહોય તો પાણીમા ંમીઠા (નમક)નો \ડો 

ઘોળ કર# !દવસમા ં]ણ-ચાર વાર લપે  કરવાથી ઝડપથી સાSંુ 
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થઈ \ય છે. (૯) સામાOય 6માણમા ં દાઝી ગયા હોઈએ તો 

બટાટા છોલી બાર#ક Äદ#નં  ે અથવા બટાટાની છ#ણ કર#ને 

દાઝલાે  ભાગ પર !દવસમા ંબે-]ણ વાર લપે  કરવાથી ફાયદો 

થાય છે. ગભીરં  6માણમા ંદાઝtા હોય તો આ ઉપાય કામ ન 

આવે. (૧૦) કોપરલમા (લસીનો રસ બરાબર િમµ કર# દાઝtા M ં ુ

ઉપર લગાડવાથી બળતરા મટ છM ે. (૧૧) બટાટા ઘસીન દાઝtા ે

પર લગાડવાથી ઠડક થાય છ અન બળતરા શાત થાય છં ે ે ં ે. 

(૧૨) દાઝવાથી ચામડ#�ુ ં ઉપર�ુ ં �તર બળ# \ય �યારM તે 

ભાગને �~લોૂ  રાખવાને બદલ ે જ(+4તં ુ ુ  કરલોM  િછPાT પાટો 

બાધીં  દવાથીM  હવામા ંઉડતા બ4ટ!રયાનોૅ M  ચપે  લાગતો નથી. 

દાદરદાદરદાદરદાદર  (૧) Qવા!ડયાનાુ ં  ં બી શક#ે , ,ણૂ/ બનાવી ૧-૧ ચમચી 

!દવસમા ં]ણ વાર પાણી સાથે લો. આ ,ણનૂ ે/  લa^નાુ  રસમા ં

=ટ#ૂં  દાદર ઉપર ઘસીને  લગાવો. ઘણા લોકો આ ,ણનોૂ /  કોફ# 

તર#કM પણ ઉપયોગ કરM છે. Qવા!ડયાનાુ ં  ંબી દાદર ઉપરાતં ખસ, 

�જલીુ , ખોડો, દરાજ, ગડVમડૂ  ³વા રોગો પણ મટાડM છે. (૨) 

(લસીનાુ  +ળનોૂ  એક ચમચી �કોૂ  એક &લાસ પાણીમા ંનાખી 

કાઢો કરવો. આ ઉકાળો રોજ તાજો બનાવી સવાર-સાજં પીવાથી 

કોઢ, દાદર અને ખરજ|ુ ં મટM છે. (૩) (લસીનાુ  પાનનો રસ 

અને લa^નોુ  રસ િમµ કર# લગાડવાથી પણ દાદર મટM છે. (૪) 

ગરમ કરલાM  ગSનાે ુ  પાઉડરમા ં (લસીનાુ  પાનનો રસ મળવીે  

પ�ટે  બનાવી દાદર પર સવાર-સાજં લગાડવો. (૫) (લસીનાુ  ં
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પાનનો રસ અને લa^નોુ  રસ ૧-૧ ચમચી િમµણ કર#ને સવાર-

સાજં પ◌ીવાથી પણ ઉ� દાદર મટM છે. (૬) Vવારનાુ  પાનનો 

રસ અને લસણનો રસ એક] કર# દાદર પર ચોપડવો. (૭) 
છાસમા ંQવા!ડયાનાુ ં  ંબી વાટ#ને ચોપડવાથી દાદર મટM છે. (૮) 

પપૈયા�ુ ં Bધૂ  અને ટકણખારં  ઊકળતા પાણીમા ં મળવીે  લપે  

કરવાથી દાદર મટM છે. (૯) લસણનો રસ ]ણ દિ◌વસ દાદર 

પર ચોળવાથી એ મટM છે. (બq ુબળતરા થ◌ાય તો પાછળથી 

ઘી ચોપડ|ુ.ં) (૧૦) લa^નુા રસમા ં આમલીનો ઠZળયો ઘસી 

ચોપડવાથી દાદર મટM છે. (૧૧) લa^નોુ  રસ અને કોપરલM  

એક] કર# માલીશ કરવાથી દાદર મટM છે. (૧૨) 8ગળ#નોુ ં  રસ 

ચોપડવાથી દાદર કM �જલીુ  મટM છે. (૧૩) Qવા!ડયાનાુ ં  બીજ�ુ ં

,ણૂ/ લa^નાુ  રસમા ંલસોટ# ચોપડવાથી દાદર મટM છે. કણઝીના 

તલમાે  ં અથવા +ળાનાૂ  પાનના રસમા ં લસોટ#ને પણ ચોપડ# 

શકાય. (૧૪) કાચા પપૈયાનો રસ !દવસમા બથી ]ણ વખત ં ે

ઘસવાથી દાદર મટ છM ે. (૧૫) સોપાર#ના ઝાડનો Vદર બકર#ના ું

Bધમા વાટ#ન લપ કરવાથી દાદર મટ છૂ ં ે ે M ે .  

દાbનોદાbનોદાbનોદાbનો    નશોનશોનશોનશો  (૧) ૨૦ �ામ ગાયના ઘીમા ં૨૦ �ામ સાકર 

મળવીે  પીવાથી દાbનો નશો ઊતરM છે. (૨) કાકડ# ખાવાથી 

અથવા કાકડ#નો રસ અને 8ગળ#નોુ ં  રસ પીવાથી દાbનો નશો 

ઊતર# \ય છે. (૩) કોળાનો રસ ગોળ નાખી પીવાથી દાbનો 
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નશો ઉતરM છે. (૪) ખ:રનુ ે પાણીમા ંપલાળ# મસળ#ને પીવાથી 

દાbનો નશો ઊતરM છે. 

દાહદાહદાહદાહ----બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા  (:ઓુ  બળતરા) (૧) ખ:રનીુ  ચાર-પાચં 

પશીે  રા]ે પાણીમા ં પલાળ# રાખી, સવારM મસળ# તમાે  ં મધ 

નાખી સાત !દવસ Kધીુ  પીવાથી દાહ મટM છે. (૨) Bધીનોૂ  રસ 

કાઢ# થોડા મધ કM સાકર સાથે લવાથીે  શર#રમા ં દાહ તથા 

ગળામા ંબળતરા મટM છે. (૩) કાકડ#ના નાના નાના કકડા કર# 

તનાે  પર ખાડં ભભરાવી ખાવાથી ગરમીનો દાહ મટM છે. (૪) 
કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી દાહ મટM છે. (૫) 

હોજર#મા,ં +]ૂ કM મળ 6|િFૃ  પછ# તે તે �થાનોમા ંતથા છાતી-

પટમાે  ંબળતરા થતી હોય તો તમામ તીખા અને ખાટા પદાથ� 

બધં કરવા. ૧ લીટર પાણીમા ં૨૫ �ામ Kકાૂ  ધાણા�ુ ં,ણૂ/ રાતે 

પલાળ# રાખી તે સવારM, બપોરM અને સા³ં એમ ]ણ વખત 

ગાળ#ને પી|ુ.ં એનાથી િપFદોષની ગરમી મટM છે અને બળતરા 

પદરકં M  !દવસમા ંશાતં થાય છે. ગમે તવોે  વધી ગયો હોય તે 

>તદાહ/  ધાણાના 6યોગથી મટ# \ય છે.  

દાતદાતદાતદાતંંંં    દાતના રોગોદાતના રોગોદાતના રોગોદાતના રોગોંં ંં   એરડાના તા\ દાતણથી ક એરડાનો ં M ં

રસ દાત ઘસવાથી દાતના રોગો મટ છં ે ં M ે. દાત દાત દાત દાત ંં ંં ખટાવાખટાવાખટાવાખટાવા    દાતં 
ખટાઈ \ય �યારM તલના તલમાે  ંદળgે ં ુમીRંુ મળવીે  
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અ◌ા◌ંગળ#થી દાતનં  ેરોજ ઘસવાથી ખટાઈ જવાની પીડા Bરૂ  

થાય છે. હાલતાહાલતાહાલતાહાલતા    દાતદાતદાતદાતંંંં  (૧) \ં̂ ડ#નીુ  છાલના 4વાથના 

!દવસમા ંબ ેવાર કોગળા કરવાથી દાતનાં  પઢાનોે  સોજો મટM છે 

અને હાલતા દાતં મજ^તૂ બને છે. (૨) મા:ફળૂ , ફટકડ# અને 

સફદM  કાથા�ુ ંસમાન ભાગ ેબનાવgે ં ુકપડછાણ બાર#ક ,ણૂ/ 

દરરોજ બ]ણે  વખત દાતં પર બરાબર ઘસી �બૂ લાળ પડવા 

દવાથીM  આઠદશ !દવસમા ંજ હાલતા દાતમાં  ંફરM  પડવા લાગ ે

છે. લાબાં  સમય Kધીુ  6યોગ \ળવી રાખવાથી દાતં hરhરાૂ M ૂ  

મજ^તૂ થઈ \ય છે. (૩) કોઠા�ુ ંશરબત સવાર, બપોર, સાજં 
૧-૧ કપ લવાથીે  હાલતા દાતં અને પઢાે  ંમજ^તૂ થાય છે. (૪) 

િનયિમત ભોજન બાદ એક સફરજન ખાવાથી દાતં તથા અવાT 

મજ^તૂ થાય છે. દાતનોદાતનોદાતનોદાતનોંં ંં  BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુ ુુ  (૧) દાતં કM દાતનાં  પઢામાે  ં

Bુ:ખાવો હોય તો 8ગળ#નોુ ં  એક `કડોૂ  મpમા ંરાખી +કવોૂ . 

દરરોજ ભોજનમા ંબનેં સમય એક કાચો કાદોં  ચાવી ચાવીને 

ખ◌ાવામા ંઆવે તો પણ દાતનીં  પીડામાથીં  +%4તુ  મળે છે. (૨) 

લીમડાની છાલ પાણીમા ંઉકાળ# કોગળા કરવાથી દાતનાં  

પઢામાે  ંથતો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૩) \યફળના તલ�ે ં ુhમ8ૂ ંુ 

સડલાM  દાતમાં  ંરાખવાથી દાતમાં  ંરહલાM  બ4ટ!રયાૅ M  Bરૂ  થઈ 

દાતનોં  Bઃખાવોુ  મટM છે. (૪) આખી !હમજ મpમા ંરાખી તનોે  રસ 

Bઃખતાુ  દાતં પર પથરાતો રહM તમે  કરતા રહવાથીM  દાતં Bઃખતાુ  

મટ# \ય છે. સફદસફદસફદસફદMMMM     દાતદાતદાતદાતંંંં  (૧) 8ગળ#ુ ં  ખાવાથી દાતં સફદM  Bધૂ  

³વા થાય છે. (૨) ફટકડ#� ,ણ ઘસવાથી દાત સફદ અન ુ Mં ૂ ં ે/
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ચોÀખા થાય છે. (૩) તલના તલમા કhર અન િસLધવ મળવી ે ં ે ેુ

સવાર-સાજ દાત પર ઘસવાથીં ં  ક કોગળા કરવાથી લાબા સમય M ં

Kધી દાત મજ^ત રહ છુ ં ૂ M ે.     દાતનાદાતનાદાતનાદાતનાંં ંં     રોગોરોગોરોગોરોગો (૧) લa^નાુ  છોતરા ં

પર થો8ુ ંસરિસયા�ુ ંતલે  નાખીને દાતં અને પઢાે  પર ઘસવાથી 

દાતં સફદM  અને ચમકદાર થાય છે, પઢાે  ંમજ^તૂ થાય છે, દરકM  

6કારના ં@વા¡ઓનોું  નાશ થાય છે તથા પાયો!રયા ³વા 

રોગોથી બચાવ થાય છે. મશીનથી દાતં સાફ કરાવવા !હતકર 

નથી. (૨.) વડ અને કરજ�ં ં ુદાતણ કરવાથી દાતં મજ^તૂ રહM 

છે. (૩) કર#નાM  ગોટલામાથીં  નીકળતી ગોટલી અનકે  રોગોમા ં

અકસીર દવા ³|ુ ંકામ અ◌ાપે છે. દતં  રોગોની તે એક મોટ# 

ઔષિધ છ.ં પાયો!રયા સ!હત ઘણાખરા દતં  રોગોમા ંકર#નીM  

ગોટલીના પાઉડરથી િનયિમત મજનં  કરતા રહવાથીM  ઝડપી 

અને ચોÀખો ફરક પડવા લાગે છે. (૪) \ં̂ નીુ  Kકવલીૂ ે  છાલનો 

પાઉડર(³ બ\રમા ંમળે છે) મજનં  માફક !દવસમા ંબ]ણે  

વખત ઘસવાથી દાતં Bઃખતાુ  હોય, દાતં કM પઢામાથીે ં ં  લોહ# 

પડ(ુ ંહોય કM દાતં હાલતા હોય તે બધી સમ�યા Bરૂ  થાય છે. 

(૫) પાચં તોલા કાળા તલ સવારમા ં�બૂ ચાવીને ખાવાથી અને 

ઉપર થો8ુ ંપાણી પીવાથી દાતં મજ^તૂ બને છે અને પાયો!રયા 

પણ મટ# \ય છે. (૬) તલના તલનોે  કોગળો ૧૦-૧૫ િમિનટ 

મpમા ંરાખવાથી પાયો!રયા મટM છે. દાતનીદાતનીદાતનીદાતનીંં ંં     છાર#છાર#છાર#છાર#  સફરજનનો 
રસ સોડા સાથે મળવીે  દાતેં ઘસવાથી દાતનીં  છાર# Bરૂ  થઈ 

દાતં �વ�છ બને છે. દાતનીદાતનીદાતનીદાતનીંં ંં     KરcાKરcાKરcાKરcાુુ ુુ   માટM ભોજન પછ# અથવા 
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અOય કોઈ પણ પદાથ/ ખાધા પછ# ગણીને ૧૧ વાર કોગળા જbર 

કરવા. ગરમ વ�( ુખાધા પછ# ઠડ#ં  વ�( ુન ખાવી. પઢાનાે  

રોગીઅ◌ ે8ગળ#ુ ં , ખટાશ, લાલ મર,ુ ંઅને ગÚયા પદા◌ે◌્થો�ુ ં

સવને  ન કર|ુ.ં દાતનોદાતનોદાતનોદાતનોંં ંં     BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો  (૧) સરગવાનો Vદરું  પોલા 

દાતમાં  ંભરવાથી  દતપીડાં  મટM છે. (૨) લિવLગના તલમાે  ંb�ુ ં

hમ8ુ ુ  ંભaજવી પોલી દાઢ પર કM Bુ:ખતા દાતં પર દબાવી 

રાખવાથી દાતનીં  પીડા મટM છે. (૩) !હLગને પાણીમા ંઉકાળ# 

કોગળા કરવાથી દતપીડાં  મટM છે. (૪) દાતનાં  પોલાણમા ં!હLગ 

અથવા અ�લગરો ભરવાથી દાતનોં  Bુ:ખાવો મટM છે. (૫) 

રાયણમાથીં  નીકળ(ુ ંBધૂ  Bઃખતીુ  દાઢ પર લગાવવાથી દાતનોં  

Bઃખાવોુ  મટM છે. (૬) સવારના પહોરમા ંકાળા તલ �બૂ ચાવીને 

ખાઈ ઉપર થો8ુ ંપાણી પીવાથી દાતં મજ^તૂ બને છે. (૭) 

વડની વડવાઈ�ુ ંદાતણ કરવાથી હાલતા દાતં મજ^તૂ થાય છે. 

(૮) તલ�ુ ંતલે  Cગળ# વડM પઢાે  પર ઘસવાથી હાલતા દાતં 

મજ^તૂ બને છે. (૯) પોલા થયલાે  અને કોહવાઈ ગયલાે  

દાતનાં  પોલાણમા ંલિવLગ અને કhરૂ અથવા તજ અને !હLગ 

વાટ# ભVે ં ુકર# ભર# દવાથીM  આરામ મળે છે. (૧૦) દાતમાં  ં

લાબાં  સમય Kધીુ  પSંુ ભરાઈ રહM અને સારવાર લવામાે  ંન 

આવે તો +Zળયાૂ  પાસે પSનીુ  ગાઠં થઈ \ય છે. આ 

પ!ર%�થિતમા ંપણ દાતનાં  +ળનીૂ  સારવાર અને +ળ�છદૂ ે  

ઑપરશનM  કર# દાતં બચાવી શકાય છે. (૧૧) Cકડા� +ળ દાત ું ૂ ં ે

ઘસવાથી દાતની કળતર મટ છં M ે . દાતનોદાતનોદાતનોદાતનોંં ંં     સડોસડોસડોસડો  (૧) દાતનોં  
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સડો હોય તો વડ�ુ ંદાતણ કર|ુ.ં (૨) દાતમાં  ંસડો હોય તો 

�વ+]નાૂ  કોગળા કરવાથી ફાયદો થાય છે. દાતમાથીદાતમાથીદાતમાથીદાતમાથીં ંં ંં ંં ં     લોહ#લોહ#લોહ#લોહ# 
(૧) લa^નોુ  રસ Cગળ#ના ટરવાM  પર લઈ દાતનાં  પઢાે  પર 

મસળવાથી દાતમાથીં ં  નીકળ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. (૨)  

મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી અથવા કાથો કM હળદર�ુ ં,ણૂ/ 

લગાવવાથી પડલાM  દાતંનો ર4ત�ાવ બધં થાય છે. (૩) 

સફરજનનો રસ સોડા સાથે મળવીે  દાતેં ઘસવાથી દાતમાથીં ં  

નીકળ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. (૪) િવટાિમન ÔસીÕ દાતનાં  રોગો 

સામે રcણ આપે છે. તે આમળામા ંh�કળુ  6માણમા ંહોય છે. 

આથી પઢામાથીે ં  લોહ# નીકળે તો િવટાિમન ÔસીÕ લ|ે ં.ુ (૫) દાતં 

અને પઢામાથીે ં  લોહ# નીકળ(ુ ંહોય તો !દવસમા ંબે-ચાર વાર 

સાકર નાખી બનાવgે ં ુલa^�ુ ુ ંશરબત પીવાથી ફાયદો થાય છે. 

દતરcાદતરcાદતરcાદતરcાંં ંં     દરરોજ બનેં સમય જxયા બાદ અને ના�તા વગરે M 

પછ# કોઈ પણ તા\ ંફળ આખા ંકM મોટા ંસમાર#ને �બુ ચાવીને 

ખાવા.ં તા\ ંફળોમા ંરહલM  cાર ત��વો દાત�ં ં ુઅ◌ારો&ય 

સાચવી શકM, દાતં @વનભર રહM અને દાતનીં  કોઈ તકલીફ 

રહતીM  નથી. દાઢનોદાઢનોદાઢનોદાઢનો    BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો  (૧) તજના તલે  કM અક�/ ુ ંhમ8ુ ુ  ં

પોલી કM Bુ:ખતી દાઢમા ં+કવાથીૂ  રાહત મળે છે. (૨) \યફળના 

તલ�ે ં ુપો( ુ ંદાતમાં  ંરાખવાથી દાતનાં  ક#ડા મર# જઈ દાતનીં  

પીડા મટM છે. (૩) કhરનીુ  ગોળ#, લવaગ, સરિસH ુતલે , વડના 

Bધમાૂ  ંબોળgે ં ુb�ુ ંhમ8ૂ ંુ , ઘીમા ંતળલીે  !હLગનો `કડોૂ  એમાથીં  

કોઈ પણ એક દાઢ નીચે રાખવાથી દદમા/  ંઆરામ થાય છે. (૪) 
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લીમડાની Qમળ#ુ  Qપળોનોુ ં  ચાર-પાચં ટ#પા ંરસ ³ દાઢ Bઃખતીુ  

હોય તનીે  િવS�નાુ  કાનમા ં+કવાથીૂ  Bઃખતીુ  દાઢ મટM છે. દાતદાતદાતદાતંંંં    
હાલતાહાલતાહાલતાહાલતા હાલતો દાતં પડતો ન હોય અને સારો ન થઈ શકM તમે  

હોય તો મકાઈના પાનના તા\ રસમા ંથો8ુ ંઘી મળવીે  હાલતા 

દાતં પર અને પઢાે  પર આસપાસ બધે !દવસમા ં]ણચાર વાર 

ચોપડવાથી હાલતો દાતં પડ# \ય છે. 

BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો (૧) નગોડના ંપાનને કપડામા ંબાધીં  પાણીમા ંગરમ 

કર# Bઃખાવાનાુ  ભાગ પર શકે  કરવાથી લાભ થાય છે. (૨) 

નગોડના ંપાનને પાણીમા ંઉકાળ# તનીે  વરાળથી શકે  કરવાથી 

Bઃખાવોુ  મટM છે. (૩) વડના ં પાકા ં Kકવલાૂ ે  ં ટટા�M ં ુ ૧-૧ ચમચી 

,ણૂ/ સવાર-સાજં Bધૂ  સાથે લવાથીે  Bુ:ખાવો મટM છે. (૪) 

�નાHઓનોુ  Bઃખાવોુ  મટાડવામા ં દહa, છાસ, આમલી ³વી 

ખટાશ સદતરં  બધં કરવી જોઈએ. (૫) વાHનેુ કારણે સાધાં  

પાસે Bઃખાવોુ  હોય તો ૧ કપ ³ટલા તા\ ગો+]માૂ  ં બે મોટા 

ચમચા !દવલે  મળવીે  !દવસમા ંબે વખત પીવાથી મટM છે. (૬) 

પગની એડ#, કડM , ડોક કM સાધાનાં  Bઃખાવામાુ  ંસવારM ખાલી પટે M 

મથીનોે  તાજો ઉકાળો પીવાથી થોડા જ !દવસોમા ંલાભ થાય છે. 

સવસવસવસવ////    6કાર�6કાર�6કાર�6કાર� ુંુ ંુ ંુ ં   �ળૂ�ળૂ�ળૂ�ળૂ એલચી, શકલીે M  !હLગ, જવખાર અને 

િસLધવનો કાઢો કર# તમાે  ં એર!ડHં ં ુ મળવીે  આપવાથી કમર, 

¢દય, Bટ#ૂં , પીઠ, મ�તક, કણ/, ન]ે વગરે M ઠકાણM  ે થ( ુ ં સવ/ 
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6કાર�ુ ં�ળૂ શીª મટM છે. BBBBુુુુ::::ખતીખતીખતીખતી    ડોકડોકડોકડોક પર સહજM  qફાTું ં !દવલે  

લગાડ# હળવે હાથે !દવસમા ં ચારકM  વખત દર ચાર કલાકM 

માZલશ કરવાથી ડોકનો Bુ:ખાવો મટM છે. BઃખાવામાBઃખાવામાBઃખાવામાBઃખાવામાુુ ુુ ંં ં ં   ખ:રખ:રખ:રખ:રુુુુ  
ખ:રુ  ચતાત]ને ં  ે બળ આપે છે. એ વાતદોષ નાશક છે. 

િનયિમત hરતાુ  6માણમા ંખ:ર�ુ ુ ંસવને  કરતા રહવાથીM  :દાુ  

:દાુ  6કારના Bઃખાવાુ  મટM છે. શર#રના અ+કુ સાધાનાં  ભાગોમા ં

કM ÔારકM  આખી નસ Bઃખુ ે તો તે પાછળ +Àયુ  કારણ વાતદોષ 

હોય છે, ³�ુ ં િનવારણ ખ:રનાુ  સવનથીે  શÔ બને છે. છતા ં

વાતદોષને બદલ ે બી:ુ ં કોઈ કારણ હોય તો પણ ખ:રુ  

ચતાત]ને ં  ે બળ આપ(ુ ં હોવાથી Bઃખાવાુ  જbર ઓછા 

અ�ભવાશુ .ે કળતરકળતરકળતરકળતર Kઠંૂ, તજ, mદ#નો, (લસીનાુ  ંપાન એલચી 

વગરનાે M  બોરQટાૂ  ,ણનાૂ /  બનાવલાે  ઉકાળાથી કળતર મટM છે.  

BગધBગધBગધBગધુુુુ }} }}   (૧) અજમામા ં Bગધુ }  નાશ કરવાનો ઉFમ Vણુ છે. 

:નીૂ  કબ�જયાતને લીધે મળ સડવાથી Bગધમયુ }  બની જતો 

હોય છે. ³થી વાÄટ પણ Bગધીુ }  બની \ય છે. અ◌ા મળ, 

વાÄટ, કફ, ;ાસ કM દાતનીં  Bગધુ }  Bરૂ  કરવા ૧/૨ ચમચી 

અજમો રોજ રા]ે �બૂ જ ચાવીને ખાવો. િપFવાળાઓએ સાકર 

મળવીને  ે ખાવો. (૨) ;ાસમા ં Bગધુ }  આવતી હોય તો સાથે 

પાણીની બોટલ રાખવી, અને થો8ુ ં થો8ુ ં પાણી પીતા રહવાથીM  
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મpમા ં લાળ બનવાની !યા ઝડપી બને છે અને BગધH4તુ } ુ  

પદાથ/ ધોવાઈ જતા ંવાસ આવતી નથી. 

BબળતાBબળતાBબળતાBબળતાુુુુ // //   ભોજન કયા/ બાદ ]ણ પાકા ં કળાM  ં થોડા માસ 

ખાવાથી Bબળુ /  માણસ�ુ ંશર#ર h<ટુ -માસલં  થાય છે. 

દ◌ૂધ સાથે કર#નોM  રસ ખાવાથી વાH ુઅને િપF મટM છે. વજન, 

બળ અને મૈYનુ શ%4ત વધે છે. એ પચવામા ંભારM અને શીતલ 

હોય છે. 

ધા(cયધા(cયધા(cયધા(cયુુુુ   (૧) અડદની દાળને વાટ# દહaમા ંમળવીે  વડા ં

કર# તળ#ને ખાવાથી hરષવગુ / માટM બળ6દ અને ધા(વધકુ /  

બને છે. (૨) અડદની દાળનો ૧૦-૧૫ �ામ લોટ ગાયના Bધમાૂ  ં

બાફ#, તમાે  ં ઘી નાખી સહજM  ગરમ ગરમ સાત !દવસ Kધીુ  

પીવાથી પશાબમાગે ¾ ધા( ુજતી હોય તો બધં થાય છે. (૩) Pાc, 

સાકર, મધ અને પીપર લવાથીે  ધા(cયુ  મટM છે. (૪) દરરોજ 

૧-૧ ચમચી િ]ફળા ,ણૂ/ મધ સાથે લવાથીે  અને ઉપર એકાદ 

વાડક# Bધૂ  પીવાથી પશાબે  eારા થતો ધા(cયુ  મટM છે. (૫) 

વડ કM પીપળાના ંટટાM  ંખાવાથી ધા(cીણતાુ  મટM છે. (૬) \તીય 

નબળાઈ, વીયની/  અ~પતા, શીª �ખલન કM �વhન્ દોષના 

રોગીએ વડના Bધનૂ ે પતાસામા ંઝીલી ખા|ુ.ં  
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ધા(h�<ટધા(h�<ટધા(h�<ટધા(h�<ટુ ુુ ુુ ુુ ુ   (૧) ૫૦૦ �ામ જવનો લોટ, ૫૦૦ �ામ ઘી 

અને ૫૦૦ �ામ સાકર કલાઈવાળા વાસણમા ંતપાવી તમાે  ં૧૦ 

�ામ ધોળા ંમર#�ુ ં ,ણૂ/ અને ૨૦ �ામ એલચી�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  

hનમનીુ  રાતે અગાસીમા ંઝાકળમા ં+ક#ૂ  રાખી, રોજ સવારM ૫૦-

૫૦ �ામ ખાવાથી ધા(h�<ટુ ુ  થાય છે. (૨) એલચી, \વ]ીં , 

બદામ, ગાય�ુ ં માખણ અને સાકર એક] કર# રોજ સવારM 

ખાવાથી ધા(h�<ટુ ુ  થાય છે. (૩) ચીQુ સાકર સાથે ખાવાથી 

ધા(h�<ટુ ુ  થાય છે. (૪) િશયાળાની ઋ(માુ  ંસવારM ખ:રનુ ે ઘીમા ં

સાતળ#ં  ખાઈ તનીે  ઉપર એલચી, સાકર અને કUચા નાખી 

ઉકાળgે ં ુ Bધૂ  પીવાથી ઉFમ ધા(h�<ટુ ુ  થાય છે. (૫) રોજ 

સવારM ૨૦-૨૫ - માફક આવે તટલાે  Qણાૂ  ભaડા ખાવાથી 

ધા(h<ટ#ુ ુ  થાય છે. (૬) Kકાૂ  >@રના કકડા તમે જ બદામ 

ગરમ પાણીમા ં પલાળ# રાખી ઉપરથી ફોતરા ં કાઢ#, Kકવીનૂ ,ે 

ખડ# સાકરની �ક#ૂ , એલચીની �ક#ૂ , કસરM , ચારોળ#, િપ�તા ંઅને 

બળદાણા લઈ ખાડ#ં , તે બ�ુ ંગાયના ઘીમા ંઆઠ !દવસ ભaજવી 

રાખ|ુ.ં પછ# રોજ સવારM ૨૦ �ામ ³ટgુ ં એ િમµણ ખાવાથી 

cીણ શ%4તવાળાની ધા(|d�ુ ૃ  થાય છે. (૭) બીલાના બીન Bધ ે ૂ

સાથ લવાથી ધા(h�<ટ થાય છે ે ેુ ુ . ધા(િવકારધા(િવકારધા(િવકારધા(િવકારુુુુ     એક પાQંુ કTM ં ૫ 

�ામ ઘી સાથે સવાર-સાજં અઠવા!ડયા Kધીુ  ખાવાથી 

ધા(િવકારુ  મટM છે. (ઠડ#ં  ³|ુ ં લાગ ેતો તમાે  ં ચાર-પાચં ટ#પા ં

મધ ઉમર|ે ં.ુ) ધા(�ાવધા(�ાવધા(�ાવધા(�ાવુુુુ   Kઠનાૂં  ઉકાળામા ંહળદર અને ગોળ 
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નાખી પીવાથી ધા(�ાવુ  મટM છે. પશાબમાે  ંજતી ધા( ુપણ બધં 

થાય છે.  

નhસકતાનhસકતાનhસકતાનhસકતાુુુુ ંં ંં  ૧ ભાગ માલકાગનીં  તલે , ૨ ભાગ ઘી અને ૪ 

ભાગ મધ િમµ કર# દરરોજ સવાર-સાજં બ�બ ેચમચા િનયિમત 

છ માસ Kધીુ  લવાથીે  hbષોનીુ  નhસકતાું -સભોગનીં  અસમથતા/  

Bરૂ  થાય છે. જbરત +જબુ  6યોગ લબાવીં  શકાય, એનાથી કોઈ 

�કસાનુ  નથી.   

નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ     ખ:રુ  ખાઈ ઉપર ઘી મળવgે ે ં ુBધૂ  પીવાથી ઘા 

વાગવાથી કM ઘામાથીં  h�કળુ  લોહ# વહ# જવાથી- લોહ# ઘટવાને 

લીધે આવલીે  નબળાઈ Bરૂ  થાય છે. 

નસકોરાનસકોરાનસકોરાનસકોરા ંં ં ં બોલવાબોલવાબોલવાબોલવાંંં-ં---Snor i ngSnor i ngSnor i ngSnor i ng (૧) સામાOય અને 

ન@વા 6માણમા ં નસકોરા ં બોલતા ં હોય તો પણ તને  ે ખરાબ 

�ઘની િનશાની સમ@ ઉપાયો કરવા જોઈએ. �Yળતાૂ  હોય તો 

શર#ર�ુ ં વજન ઘટાડ|ુ ં જોઈએ. થાક#ને �ઘ સાર# આવે તવોે  

¥યાયામ કરવો. �ઘની ગોળ# કદ# ન લવીે . સા³ં હળ|ુ ંઅને 

ઓÕ ંભોજન લ|ે ં.ુ  ચFા ન Kતાૂ  ંપડખે K|ૂ ં.ુ ઓશીQંુ પથાર#થી 

લગભગ ૪થી ૫ ²ચ W,ુ ં રાખ|ુ.ં નસકોરા ં એ ;સન!યામા ં

થતી અડચણ છે અને ગભીં ર છે. (૨) !દવસમા ંચાર-પાચં વખત 
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કોગળા કર# મp �વ�છ રાખ|ુ,ં નાક પણ >દરથી �વ�છ રાખ|ુ,ં 

હમશાં ે  ં પડખાભરે  K|ૂ ં,ુ સીધા કM �ધા ન!હ, તો નસકોરા ં

બોલવાની ટવમાM  ંફાયદો થાય છે.   

નસકોર#નસકોર#નસકોર#નસકોર#  (૧)  દરરોજ સવારM અડધી વાટ# ³ટgુ ં કોપSંુ 

ચાવી ચાવીને ખાતા રહM| ુ.ં િનયિમત આ ર#તે કોપSંુ ખાતા 

રહવાથીM  લાબાં  ગાળે નસકોર# Øટવાની ફ!રયાદ Bરૂ  થાય છે. 

(૨) નસકોર#  mટ# હોય તો દાડમના રસના ંનાકમા ંટ#પા ં+કવાૂ .ં 

(૩) નસકોર#  mટM �યારM ગોટલીનો રસ નાકમા ં +કવોૂ . (૪) 

દાડમના ંmલ અને લીલી ધરોને પXથર પર Äદ#ં , લસોટ# થો8ુ ં

પાણી +કૂ# વÃથી દબાવી ]ણ-ચાર ટ#પા ં નાકમા ં +કવાથીૂ  

થોડ# વારમા ંજ નસકોર# બધં થાય છે. (૫) આમળાના ,ણનૂ ે/  

Bધમાૂ  ં કાલવી \ડ# થપલીે  કર# રા]ે Kતીૂ  વખતે મગજના 

ભાગ પર માથા પર બાધીં  રાખવામા ંઆવે તો વારવાં ર mટતી 

નસકોર# બધં થાય છે. (૬) Cબાની ગોટલીના રસ�ુ ં ન�ય 

લવાે થી (તનેે નાક વડM Kઘવાથીૂં ) નાકમાથંી પડ(ુ ંલોહ# બધં 

થાય છે. (૭) ખટમીઠા દાડમના ૧૦૦ �ામ રસમા ં ૨૦ �ામ 

સાકર મળવીે  રોજ બપોરM પીવાથી ગરમીના !દવસોમા ંનસકોર# 

ફ◌ૂટતી હોય તો તે બધં થાય છે. (૮) ગાયના ઘીના ં ટ#પા ં

નાકમા ં પાડવાથી નસકોર# મટM છે. (૯) તાળવા ઉપર ઠડાં  

પાણીની ધાર કરવાથી નસકોર# મટM છે. (૧૦) દહaમા ંમર# અને 

:નોૂ  ગોળ નાખી પીવાથી નાકમાથીં  પડ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. 
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(૧૧) વડની છાલ, Qણાૂ  ંપાન કM Qણીૂ  Qપળોનોુ ં  ઉકાળો પીવાથી 

નસકોર#મા ંફાયદો થાય છે. (૧૨) ઘWના લોટમા ંસાકર અને Bૂધ 

મળવીે  પીવાથી નાકમાથીં  નીકળ(ુ ં લોહ# બધં થાય છે. (૧૩) 

કાયમ નસકોર# mટતી હોય તો દરરોજ સવાર-સાજં એક કપ 

Bધમાૂ  ંએક ચમચો ઘી નાખી િનયિમત પીવાથી લાભ થાય છે. 

(૧૪) દરરોજ એક કપ Bધમાૂ  ંએક ચમચો દહa મળવીે  િનયિમત 

પીવાથી નસકોર# Øટવાની ફ!રયાદ Bરૂ  થાય છે. (૧૫) દાડમના 

દાણાનો રસ !દવસમા ં ચારપાચં વાર સાકર નાખી પીવાથી 

નસકોર# mટવા�ુ ંમટM છે. (૧૬) અર8સીના પાનના ટ#પા નાકમા ૂ ં ં ં ં

+કવાથી નસકોર#� લોહ# અટક છૂ ં M ેુ . (૧૭) Cબાની ગોટલીના 

રસનો નાસ લવાથીે  નાકમાથીં  લોહ# પડ(ુ ંબધં થાય છે. 

નળબધનળબધનળબધનળબધંંંં    વાHવાHવાHવાH ુુુ ુ  (૧) નાગરવલનાે  ંપાન અને સરગવાની 

છાલ એક] કર# રસ કાઢ# ]ણ !દવસ પીવાથી નળ m~યા 

હોય(મોટા Cતરડામા ં વાH ુ ભરાયો હોય) તો તે મટM છે. (૨) 

સરગવાની છાલનો રસ ૧ �ામ, આBનોુ  રસ ૧/૨ �ામ અને 

મધ ૫ �ામ એક] કર# સાત !દવસ પીવાથી નળબધં વાH ુમટM 

છે. 

નાકનાનાકનાનાકનાનાકના    રોગોરોગોરોગોરોગો નાકમા ં ફોડલી, નાકની �<કતાુ , નાકની 

આPતા/  કM નાક�ુ ં બી:ુ ં કોઈ પણ દદ/  હોય તો થોડા !દવસ 

ઉપવાસ કરવાથી દદ/  નાશ પામે છે. નાક સબધીં ં  ગભીરં  મોટ# 
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બીમાર# માટM આ સલાહ નથી પણ નાની અટપટ# તકલીફ માટM 

આ સલાહ છે. નાકનાકનાકનાક    બધબધબધબધંંંં    થઈથઈથઈથઈ    જ|જ|જ|જ|ુંુ ંુ ંુ ં (૧) મર# કM અજમો નાખી 

ગરમ કરgM ં ુતલે  નાકમા ંનાખવાથી, Kઘવાથીૂં  કM નાકM ચોળવાથી 

બધં થઈ જ(ુ ંનાક �લૂ ેછે. (૨) કhરુ, નવસાર અને ચણા ભગાે  ં

કર# અિત બાર#ક પાઉડર બનાવી કાચની શીશીમા ં બધં કર# 

રાખી +ક|ૂ ં.ુ નાક બધં થઈ માYુ ં Bઃખ(ુ ુ ં હોય તો જbર +જબુ  

!દવસમા ંઆઠ-દસ વખત શીશી �બૂ હલાવી ખોલીને �ડા ;ાસ 

લઈ Kઘ|ૂં ં.ુ (૩) નીલZગ!રના ં ટ#પા ં bમાલમા ંનાખી Kઘૂતાં  ં

રહવાથીM  બધં થઈ ગયgે ુ ં નાક �લૂી \ય છે. નાના 

બાળક�ુ ં નાક બધં થઈ ગHુ ં હોય તો નીલZગ!રના ં ટ#પા ં

નાખલે  bમાલ બાળકના કોલરમા ં ભરવીે  દવોM . નાકમાથીનાકમાથીનાકમાથીનાકમાથીંં ંં     
લોહ#લોહ#લોહ#લોહ#  8ગળ#ુ ં  કચર# તનોે  રસ Kઘાડવાથીું  અથવા નાકમા ંતનાે  ં

ટ#પા ંપાડવાથી નાકમાથીં  પડ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. 

નાZભનાZભનાZભનાZભ    ખસીખસીખસીખસી    \ય\ય\ય\ય    (પ,ટ#ે ુ  પડM) (૧) દદÐને ચFો Kવડાવીુ  

નાZભની ચારM બા:ુ Kકાુ  ંઆમળાનોં  લોટ આBનોુ  રસ મળવીે  

બાધંી દવોM . બે કલાક ચFો Kવડાવીુ  રાખવો. !દવસમા ંબ ેવાર 

આ 6માણે કર|ુ ં અને મગની દાળની ખીચડ# િસવાય ક�ુ ં ન 

આપ|ુ.ં !દવસમા ંએકવાર આBનોુ  રસ આપવો. (૨) મોગરાના 

પાદડાનો રસ Bધમા મળવી પીવાથી િપચોટ# ખસવાથી �બ ં ં ે ૂૂ

ઝાડા થઈ ગયા હોય તો ત મટ છે M ે .  
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નાKરનાKરનાKરનાKરૂૂૂૂ  લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ 

કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ંથી\વgે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી નાKરૂ મટM છે. 

નીલમેહનીલમેહનીલમેહનીલમેહ એક ચમચી પીપળાના +ળનીૂ  છાલનો �કોૂ  એક 

&લાસ પાણીમા ંનાખી ધીમે તાપે ઉકાળ|ુ.ં ÎયારM એક કપ ³ટgુ ં

પાણી બાક# રહM �યારM ઠ8ં ુ પાડ# ગાળ#ને સવાર-સાજં તાજો 

બનાવીને પીવાથી નીલમહે  મટM છે. નીલમહમાે  ં પશાબે  નીલ 

રગનોં  થાય છે.  

ને]મZણને]મZણને]મZણને]મZણ મોિતયાનો ન]મZણે  કાઢ# નાÀયા પછ# એની 

કોથળ#મા ં સીલીકોન ³લ +કવામાૂ  ં આવે છે. તે Cખની 

ગરમીથી અ�Qળુ ૂ  આકાર લઈ લે છે અને Bરૂ  અને ન@ક 

બનમાં ે  ં જોવામા ંમદદbપ થાય છે. આથી ચ�માની જbર પછ# 

રહતીM  નથી. 

પગનપગનપગનપગન◌ી◌ી◌ી◌ી    તકલીફતકલીફતકલીફતકલીફ    પગનાપગનાપગનાપગના    વા!ઢયાવા!ઢયાવા!ઢયાવા!ઢયા----ચીરાચીરાચીરાચીરા    (૧) પગમા ં
ચીરા પડtા હોય અને કમયM ે  મટતા ન હોય તો આ ચીરામા ં

વડ�ુ ં Bધૂ  ભર|ુ.ં (૨) શર#રમા ં વાH ુ વધવાથી અને Scતાનુ  ે

લઈને પગમા ંચીરા પડM છે. રાળ, Vગળુ , િસLધવ, ગSુે, ગોળ, 

ઘી, મીણ અને મધ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામ લઈ ધીમા તાપે ઉકાળ|ુ.ં 

ઠ8ું પડt ેબરણીમા ંભર# લ|ે ં.ુ સવારM અને રા]ે ગરમ પાણીથી 
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પગ ધોઈ આ મલમ લગાડ# પાટો બાધીં  દવોM . પાણીમા ં કM 

ક#ચડમા ંચાલ|ુ ંન!હ. ^ટૂ પહર#M  રાખવા, વાHનીુ  |d�ૃ  કરનાર 

આહાર-િવહારનો �યાગ કરવો. ઉપવાસ, એકટાણા, ઉ\ગરા 

કરવા ન!હ. (૩) !દવલમાે  ં કડવા લીમડાની લaબોળ# નીચોવી, 

�બૂ હલાવી, એકરસ કર# ચોપડવાથી પગમા ં પડલાM  ચીરા 

ઝડપથી મટM છે. પગનીપગનીપગનીપગની    કણીકણીકણીકણી (૧) પગની કણીને કપાસી પણ 
કહM છે. પગમા ંકણી વ¤યા પછ# ઘણી ]ાસદાયક બને છે. કણીને 

ગરમ પાણીથી બરાબર સાફ કર# �વ�છ �લડે  વડM થોડ# કાપીને 

થોરના Bધનાૂ  ં  ચારથી પાચં ટ#પા ં કM બાવચીના તલનાે  ં ટ#પા ં

+ક#ૂ  પાટો બાધીં  દવોM . ચાર !દવસ Kધુી આ પાટાને ખોલવો 

ન!હ. ચોથા !દવસે પાટો છોડ# ગરમ પાણી વડM સાફ કર# ફર# એ 

જ 6માણે બાધીં  દવોM . દર ચોથા !દવસે એક એવા સાત-આઠ 

પાટા બાધવાથીં  ધીમે ધીમે કણી ઉપર આવી બહાર નીકળ# 

જશે. (૨) ના¿ા પછ# પગની કણીની ચામડ# પોચી પડ# \ય 

�યારM નZળયાથી, ઠ#કરાથી, લાકડાના `કડાૂ થી કM ²ટથી દસ-

પદરં  િમિનટ હળવે-હળવે ઘસવાથી કણી મટ# \ય છે.  

પગનીપગનીપગનીપગની    એડ#નોએડ#નોએડ#નોએડ#નો    BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુ ુુ  (૧) ગરમ પાણીમા ં એક-બે ચમચી 

નમક અથવા બોર#ક પાઉડર નાખી તમાે  ંપગની એડ# સવાર-

સાજં રાખી +કવીૂ . અ◌ા પાણીમા ંપગ રાÀયા પછ# બનેં પગના 

અ◌ાગલા પ\નાં  ં અ◌ા◌ંગળા ં પર શર#ર�ુ ં બ�ુ ં વજન +ક#ૂ  

એડ#નો ભાગ ધરતીથી નીચો રાખીને ચાલવાની 64ટ#સે  કરવી. 
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પગની એડ#નો Bઃખાવોુ  Bરૂ  કરવાનો આ ખાતર# hવકનોૂ /  સચોટ 

ઉપાય છે. (૨) પગની એડ#મા ંથતા Bખાવા�ુ ુ ંકારણ વા છે. એ 

માટM નગોડના ં પાન બસો-]ણસો �ામ બરાબર ધોઈ નાના 

નાના `કડાુ  કરવા. એને દોઢ &લાસ પાણીમા ં ઉકાળવા. પાણી 

બળ#ને અડ�ુ ંથઈ \ય �યારM એક કપ તલ�ુ ંતલે  અને ૮-૧૦ 

લસણની પીસલીે  કળ# નાખવી. બ�ુ ંપાણી ઊડ# \ય �યા ંKધીુ  

ઉકાળ|ુ.ં તૈયાર થયલાે  ત◌લેને કપડાથી ગાળ# બોટલમા ંભર# 

લ|ે ં.ુ રા]ે Kવાનાુ  સમયે સહજM  ગરમ પાણીમા ં પગ બોળ# 

રાખવા. ૧૫-૨૦ િમિનટ બાદ કપડાથી પગ gછ#ૂ  પગની એડ# 

પર તલ�ે ં ુહળવા હાથે માZલશ કર|ુ.ં એકાદ માસ િનયિમત આ 

6માણ ેકરવાથી Bુ:ખાવો Bરૂ  થશે.  ---હ~થકરM � , ૧-૧૫ ઍિ6લ 

૧૯૯૭. 

પગનીપગનીપગનીપગની    એડ#માએડ#માએડ#માએડ#મા ંં ં ં   થતીથતીથતીથતી    પીડાપીડાપીડાપીડા વાતકટકં  નામના રોગમા ંએડ#�ુ ં

લા^ં ં ુ હાડQંુ અણીની ³મ વધે છે, આથી સહ# ન શકાય તવોે  

Bઃખાવોુ  થાય છે. એ માટM ઘી, તલે , મીઠાઈ સhણં ૂ / બધં કરવા.ં 

રોજ રાતે કM પરો!ઢયે એક ચમચી !દવલમાે  ંજરાક શકલીે M  મથી�ે ં ુ

\8ુ ં,ણૂ/ એક એક ચમચી પાણી સાથે લ|ે ં.ુ સવારM અને સા³ં 

એડ#ને વÃથી ઢાક#ં  ગરમ કરલીM  રતીનીM  પોટલીથી શકે  કરવો. 

આ ઉપચાર બ]ણે  મ!હના Kધીુ  કરવો. 
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પગમાપગમાપગમાપગમાંં ં ં   થતીથતીથતીથતી    કળતરકળતરકળતરકળતર  (૧) 8ગળ#નોુ ં  રસ ૫ �ામ, ગાય�ુ ંઘી 

૫૦ �ામ, મધ ૫ �ામ અને આBનોુ  રસ ૫ �ામ મળવીે  

પીવાથી રા]ે થાક લાગીને પગમા ંથતી કળતર બધં થાય છે. 

(૨) મથીનીે  કાચી ભા@ અથવા મથીનીે  ભા@�ુ ં શાક દરરોજ 

ખાવાથી પગમા ંથતી કળતર મટM છે.  

પગનો સોજોપગનો સોજોપગનો સોજોપગનો સોજો ગરમ પાણી પગ પર રડવાથી પગનો સોજો M

ઉતર છM ે.  

પડખા�પડખા�પડખા�પડખા�ુુુુ ંં ં ં   �ળ�ળ�ળ�ળૂૂૂૂ  ૦.૨ થી ૧ �ામ શકલીે M  !હLગ થોડા ગરમ 

પાણીમા ં મળવીે  ધીમે ધીમે પીવાથી પડખા�ુ ં �ળૂ, �વરભદે, 

:નીૂ  ઉધરસ, સળખમે , મળાવરોધ વગરમાે M  ંફાયદો થાય છે.  

પથર#પથર#પથર#પથર#  (૧) કાકડ#ના ં બી અને ક^તરનીૂ  હગાર વાટ# 

ચોખાના ઓસામણમા ં લવાથીે  પથર# નીકળ# \ય છે. (૨) 

કોળાનો રસ !હLગ અને જવખાર મળવીે  પીવો પથર# પર 

Vણકાર#ુ  છે. (૩) પાલખના પાનનો રસ અથવા 4વાથ લવાથીે  

પથર# ઓગળ# \ય છે, અને +]|d�ૂ ૃ  થઈને પથર#ના કણ 

બહાર નીકળ# \ય છે.  (૪) +ળાૂ ના પાનના રસમા ંપોટ�યમM  

નાઇ�ટM  નાખી પીવાથી પથર# મટM છે. (૨) +ળાનાૂ  ં ૪૦ �ામ 

બીને ૨૫૦ િમ.Zલ. પાણીમા ંઉકાળ# અ�ુ} પાણી બાક# રહM �યારM 

પીવાથી પથર# મટM છે. (૫) લa^નાુ  રસમા ં િસLધવ મળવીે  
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કટલાકM  !દવસ Kધીુ  િનયિમત પીવાથી પથર# ઓગળ# \ય છે. 

(૬) વગણ�r ં ુશાક ખાવાથી પશાબનીે  Äટ થઈ શbઆતની નાની 

પથર# ઓગળ# \ય છે. (૭) સકરટટ#M  કM ચીભડાના ં બીની 

મaજને પાણીમા ં પીસી, ગાળ#ને પીવાથી પથર# મટM છે. (૮) 

હળદર અને :નોૂ  ગોળ છાસમા ં મળવીે  પીવાથી પથર#મા ં

ફાયદો થાય છે. (૯) ૧ ચમચી અ;ગધાં  પાઉડર તા@ મોળ# 

છાસ સાથે િનયિમત સવાર, બપોર, સાજં લવોે . અ;ગધાનાં  ં

Kકવલાૂ ે  ં+Zળયાૂ  ંએ જ નામે બ\રમા ંઆખા ંતમજે  પાઉડરના 

bપે મળે છે. (૧૦) સરગવાના +ળનોૂ  કાઢો કર# પીવાથી પથર# 

(ટૂM છે. (૧૧) ગોખS�ુ ુ ં,ણૂ/ મધમા ંપીવાથી પથર# ઓગળ# \ય 

છે. (૧૨) પથર# અને સો\મા ંજવ ફાયદો કરM છે. આશરM ૧૦૦ 

�ામ જવને અધકચરા ખાડં#, બે &લાસ ³ટલા પાણીમા ં ચાર 

પાચં ઊભરા આવે �યા ં Kધીુ  ઊકાળ|ુ.ં ઠ8ું પડM �યારM એને 

ગાળ#ને પી જ|ુ.ં એને બાલn વૉટર કહM છે. આ બાલn વૉટર 

સવાર-સાજં તા:ુ ં બનાવીને પીવાથી થોડા !દવસમા ં +◌્]ૂ  

માગની/  પથર#મા ંરાહત થાય છે. +]ાવરોધૂ , +]કષૂ /, +]દાહૂ  

અને +]માૂ  ં થતો ર4ત�ાવ મટM છે. (ષાૃ , ઉલટ#, ઝાડા, ગસૅ 

વગરમાે M  ંફાયદો થાય છે. (૧૩) દરરોજ સવારM નરણા કોઠM ૧૦-

૧૨ કા:ુ ચાવીને ખાવાથી પથર# મટM છે. અOય Zચ!ક�સાની સાથે 

સહાયક Zચ!ક�સા તર#કM પણ આ કર# શકાય. (૧૪) બીજોરા 

લa^નોુ  રસ િસLધવ મળવીે  !દવસમા ં ચારકM  વખત પીવાથી 

પથર# (ટ#નૂ  ે બહાર નીકળ# આવે છે. આ રસ થો8ુ ં પાણી 
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ઉમર#ને  ેપણ લઈ શકાય. (૧૫) નાના અને મોટા ંબનેં \તના ં

ગોખSંુ, પાષાણભદે , સાગના ંબીજ, કાકડ#ની મaજ, સાટોડ#◌ાન ં

+ળૂ, ભpયરaગણીના ં +ળૂ અને ગળો દરકM  સો-સો �ામ 

અધકચરા ંખાડ#ં , તમાથીે ં  બ ેચમચી �કોૂ  બે &લાસ પાણીમા ંએક 

કપ બાક# રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ગાળ#ને ઠ8ં ુ કર# પીવાથી 

+]માગનીૂ /  પથર# તમે  જ +]માગૂ / અને ક#ડનીના રોગો મટM છે. 

(૧૬) સરગવો, ગોખSંુ, કાકડ# અને ચીભડાના ંબીજ સો-સો �ામ, 

તથા ભpયરaગણી, જવ, સાટોડ# શરડ#નાે  ં+ળૂ અને ધરોના ં+ળૂ 

પચાસ-પચાસ �ામ એક સાથે ખાડ#ં  સવારM અને રા]ે ચાર કપ 

પાણીમા ંએક ચમચી ,◌ૃ◌ણ્ૂ / નાખી ઉકાળ# એક કપ ³ટgુ ંબાક# 

રહM �યારM ઉતાર# સહજM  ગરમ હોય �યારM ધીમે ધીમે પી જ|ુ.ં આ 

ઉકાળો દરરોજ તાજો બનાવી િનયિમત ર#તે ]ણ-ચાર મ!હના 

પીવાથી વટાણાના દાણા ³વડ# પથર# પણ ધીમે ધીમે ઓગળ# 

ખસીને +]માગનીૂ /  બહાર ફકાઈ_  \ય છે. +]માગનાૂ /  બી\ 

ઘણા રોગોમા ં પણ આ ઉકાળો ફાયદાકારક છે. એમા ં જbર# 

પર@M  પાળવી પણ �બૂ અગ�યની છે. દોઢ-બે મ!હના બાદ 

નવા ંઔષધો લાવી ફર#થી ઉપરો4ત િમµણ બનાવી લ|ે ં.ુ (૧૭) 

\ં^ડાની >દરની છાલ તથા એના ઠZળયા� ,ણ ુ ું ં ૂ / ૫-૫ �ામ 

!દવસમા ]ણ વાં ર પાણી સાથ લવાથી પથર# (ટ# \ય છે ે ૂ ે. 

(૧૮) એખરાના +ળનો ઉકાળો પીવાથી પશાબની પથર# (ટ છૂ ે ૂ M ે. 

(૧૯) નાZળયરનાે  પાણીમા ં લa^નોુ  રસ મળવીે  રોજ સવારM 

પીવાથી પથર# Bરૂ  થઈ \ય છે. (૨૦) લીમડાની >તરછાલનો 
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ઉકાળો !દવસમા ં ]ણ વખત િનયિમત પીવાથી ક#ડનીની 

પથર#�ુ ં દદ/  નરમ પડM છે. (૨૧) વરણાની છાલ, પષાણભદે , 

Kઠ અન ગોખS સમાન ભાગ ખાડ# એક ચમચી �કાનો ઉકાળો ૂં ે ં ે ં ૂુ

બનાવી જવખાર મળવી સવારે -સાજ પીવાથી પથર# અન ં ે

+]શકરા મટ છૂ M ે/ .  

પરસેવોપરસેવોપરસેવોપરસેવો વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   પડતોપડતોપડતોપડતો (૧) શર#રM વ� ુ પડતો પરસવોે  થતો 

હોય તો નાગકસરM (નાના નાના ગોળ દાડ#વાળાં  દાણા)નો 

પાઉડર બનાવી દરરોજ એક એક ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  

લાબાં  ગાળે લાભ થાય છે. (૨) બ\રમા ંમળ(ુ ંરસોત દરરોજ 

સવાર-સાજં ૫-૫ �ામ ³ટgુ ંપાણી સાથે લવાથીે  વ� ુપડતો 

પરસવોે  થતો હોય તે મટM છે (૩) બે લીટર પાણીમા ંબે ચમચા 

મીRંુ અથવા સરકો નાખી ૧૦ િમિનટ Kધીુ  હાથ 8બાડ#ૂ  

રાખવાથી હાથમા ંથતા પરસવાનીે  ફ!રયાદ મટM છે. પરસવાનોપરસવાનોપરસવાનોપરસવાનોેે ેે     
અભાવઅભાવઅભાવઅભાવ (૧) �બૂ પ!રµમ કરવા છતા ંપરસવોે  થતો ન હોય તો 

Cકડાના +◌ૂળનીૂ  છાલનો ૧-૧ ચમચી બાર#ક પાઉડર સવાર-

સાજં પાણી સાથે લવાથીે  પરસવોે  થવા લાગ ે છે. (૨) Kકાૂ  ં

કKબીનાું  ં mલ ગરમ કર# ગરમ ગરમ જ પાણી સાથે ખાવાથી 

³મને પરસવોે  ZબલQલુ  ન થતો હોય તમને  ેએ તકલીફ મટM છે. 
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પરસેવાનીપરસેવાનીપરસેવાનીપરસેવાની    BગધBગધBગધBગધુુુુ }} }}   (૧) ચણાનો લોટ પાણીમા ં મળવીે , 

શર#રM ચોળ# �નાન કરવાથી પરસવાનીે  Bગધુ }  Bરૂ  થાય છે. (૨) 

પરસવોે  ઓછો આવતો હોય, વાસ મારતો આવતો હોય, 

પરસવાનાે  પીળા ડાઘા કપડા ં પર રહ# જતા હોય તો વડના ં

પાકા ં પીળા ં પાદડાનોં ં  ઉકાળો કર# પીવો. (૩) આમલીના 

ક,કાનાૂ  ં મaજ અને આમલીના ં mલ પાણીમા ં વાટ#ને શર#રM 

ચોપડવાથી �બૂ પરસવોે  વળતો હોય અને શર#રમાથીં  Bગધુ }  

નીકળતી હોય તો તે મટM છે. (૪) લીમડાના પાનના ઉકાળાથી 

!દવસના ૩-૪ વાર બગલ સાફ કરતા રહવાથીM  પરસવાનીે  વાસ 

મટM છે.  

પાચનપાચનપાચનપાચન (:ઓુ  અ@ણ/-અપચો) (૧) આBુનો રસ, લa^નોુ  

રસ અને મીRંુ મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી પાચન!યા 

બળવાન બને છે. (૨) આમલી, Pાc, મીRંુ, મર,ુ,ં આBુ વગરે M 

નાખી બનાવલીે  ખ:રનીુ  ચટણી ખાવાથી ખોરાક�ુ ંપાચન થાય 

છે. (૩) થોડ# મા]ામા ં રાઈ લવાથીે  આહાર�ુ ંપાચન થાય છે, 

જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય છે. (૪) પાક# સોપાર# ખાવાથી અ½�ુ ં 

પાચન થાય છે. (૫) વ!રયાળ# શક#ે , તમાે  ં જbર 6માણે મીRંુ 

અને લa^નોુ  રસ મળવીે  ભોજન કયા/ બાદ ખાવાથી +ખ�d�ુ ુ  

થાય છે અને ખોરાક�ુ ંપાચન થાય છે. (૬) લa^નોુ  રસ એક 

ભાગ અને ખાડનીં  ચાસણી છ ભાગમા ંલિવLગ અને મર#�ુ ં,ણૂ/ 
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નાખી શરબત કર# પીવાથી જઠરા%&ન 6દ#�ત થાય છે, SZચુ  

ઉ�પ½ થાય છ◌ ેઅને ખોરાક�ુ ંપાચન થાય છે. (૭) ૫ �ામ 

ધાણા પાણીમા ંઉકાળ# તમાે  ંBધૂ  અને ખાડં નાખી દરરોજ સવારM 

પીવાથી પાચન!યા Kધરુ M છે. (૮) પપૈHુ ંખ◌ાવાથી પાચન!યા 

Kધરુ M છે. (૯) સફરજનને >ગારામા ં શક#ને  ે ખાવાથી અિત 

બગડ# ગયલીે  પાચન!યા Kધરુ M છે. (૧૦) કોળાનો અવલહે  

(:ઓુ  અ�મુ ) ખ◌ાવાથી પાચનશ%4ત Kધરુ M છે. (૧૧) તાજો 

Øદ#નો, ખારકM , મર#, િસLધવ, !હLગ, કાળ# Pાc અને @Sનીું  

ચટણી બનાવી તમાે  ંલa^નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી પાચનશ%4ત 

તજે  થાય છે. (૧૨) આફરો, ઊબકા, ઉલટ#, ખાટા ઓડકાર, 

વાH,ુ મોળ, પટમાે  ં ,કૂ, અપચો, પ�યા વગરના ઝાડા વગરે M 

હોય તો ૧૦ �ામ મથીે  અને ૧૦ �ામ Kવાનુ ે અધકચરા ખાડ#ં  

થોડા શક#ે  જxયા પછ# અડધીથી એક ચમચી �બૂ જ ચાવીને 

સવાર-સાજં ખાવાથી રાહત થાય છે. (૧૩) મધ, !દવલ અન ે ે

આBનો ુ રસ મળવી દશક �ામ રોજ સવાર એક અઠવા!ડH ે ે M ંુ

સવન કરવાથી અપચો મટ છે M ે .   

પાયો!રયાપાયો!રયાપાયો!રયાપાયો!રયા  (૧) દાતં Bખતાુ  હોય, દાતમાં  ંQિમૃ  થયા હોય, 

દાતં હ◌ાલતા હોય, પઢાે  ં પાક# ગયા ં હોય કM સડ# ગયા ં હોય, 

તમાથીે ં  પSંુ નીકળ(ુ ંહોય, મp ગધા(ં ં ુ હોય, પાયો!રયા નામનો 

રોગ થયો હોય તો ભpયરaગણીના બીનો 6યોગ કરવો. (૨) 

સરસવના તલમાે  ંનમક કM િસLધવ ભળવીે  !દવસમા ંચાર-પાચં 
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વાર દર બ ે કલાકને >તરM મજનં  કર|ુ.ં મજનં  બાદ સાદા 

પાણીથી કોગળા કરવા. આ 6યોગ એટલો બધો અસરકારક છે 

કM થોડા જ !દવસોમા ં દાતં મજ^તૂ થાય છે અને પાયો!રયા 

ના^દૂ થઈ \ય છે. (૩) કાચી કોબીજ �બૂ ચાવી ચાવીને 

ખાવાથી પાયો!રયા ના^દૂ થાય છે. (૪) લીમડાના પાનની 

રાખમા ં કોલસાનો �કોૂ  તથા કhરુ મળવીે  રોજ રા]ે પઢાે  પર 

લગાવીને Kવાથીૂ  પાયો!રયામા ંલાભ થાય છે. (૫) દાતં Bઃખતાૂ  

હોય, હ◌ાલતા હોય, પઢામાથીે ં  પSુ નીકળ(ુ ં હોય- એટલે કM 

પાયો!રયા થયો હોય તો વડ�ુ ં દાતણ કર|ુ.ં વડના દાતણનો 

Qચોૂ  કર# દાતં અને પઢાે  ઉપર �બૂ ઘસ|ુ.ં લાબોં  સમય વડ�ુ ં

દાતંણ ચા¥યા કર|ુ.ં આવી %�થિતમા ં વડવાઈ�ુ ં દાતણ પણ 

�બૂ ચાવીને કર|ુ ંતથા પેઢા ઉપર ઘસ|ુ.ં વડની છાલ, તનાે  ં

પાન કM વડવાઈનો ઉકાળો કર# મpમા ંભર# રાખવો.   

પા!કzOસનપા!કzOસનપા!કzOસનપા!કzOસન િવશેષ 6માણમા ં શાર#!રક µમ કરવાથી, વ� ુ

પડતી કસરત કરવાથી, કઈકં  આઘાત લાગવાથી, +ઢૂ માર 

લાગવાથી, ઉ\ગરાથી, ઉપવાસથી, અિત મૈYનથીુ , ધા(ઓનાુ  

cયથી તથા મળા!દના વગોને  ે રોકવાથી સમ� શર#રની 

નાડ#ઓમા ંફરતો વાH ુ િવQતૃ  થઈ શર#રમા ંકપનં -õ\ર#ુ  પદાે  

કરM છે. સવ/ 6થમ દદÐને આમદોષ Bરૂ  કરવા એક-બે ઉપવાસ 

કરાવવા. �યાર બાદ લ= ુ પોષક આહાર પર એક બ ે સ�તાહ 

રાખવો. આ માટM બે Zચ!ક�સા છે-ઔષધ અને પચકમં /. ઔષધઔષધઔષધઔષધ : 
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મહારા�ના!દ 4વાથ ૨૦ MC  સાથે ��ુ એર!ડHં  ુ ૧૦ �ામ રોજ 

સવારM આપ|ુ.ં (૨) ^હતૃ  વાત ZચLતામણી રસ ૧ ગોળ#, 

એકાગિવં ર રસ ૨ ગોળ#, ખજનીકાર#ં  રસ ૨ ગોળ# વાટ# મધ 

સાથે સવાર-સાજં આપવી. (૩) �યોદશાગં Vગળુ  ૨ ગોળ# ]ણ 

વખત �કોુ  કર#ને પાણી સાથે (૪) એરડવ�ટં  હ!રતક# ૩ �ામ 

રોજ રા]ે Kતીુ  વખતે. પચકમપચકમપચકમપચકમંંંં // //    : દદÐને રોજ સવારM આખા 

શર#રM િનVડ#ું  તલે  કM બલા તલને  ેગરમ કર# એક કલાક માલીશ 

કર|ુ.ં �યાર બાદ નગોડના પાનનો બાફ આખા શર#રM આપવો.  

----6બોધhર#ુ  ડ# ગો�વામી. 

પા8રોગપા8રોગપા8રોગપા8રોગંંંં ુુ ુુ      (૧) લોઢાની કડાઈમા ંકાળા ંમર# નાખી ઉકાળgે ં ુ

Bધૂ  પીવાથી પા8રોગમાં ંુ  લાભ થાય છે. આ 6યોગ 

!હમો&લોબીનની ઉણપ Bરૂ  કરM છે. (૨) તા\ ંCમળાનંો ૬૦ 

�ામ રસ અને ૨૫ �ામ મધ મળવીે  પીવાથી પા8રોગમાં ંુ  લાભ 

થાય છે. (૩) લોખડની કડાઈમા બનાવલા શાક અન લોખડની ં ં ે ં ે ં

વાટક#થી છમકારલ દાળ ખાવાથી પા8રોગ થતો નથીM ં ુ .  

પાસળ#નોપાસળ#નોપાસળ#નોપાસળ#નોંંંં     BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો દરરોજ ચાર-પાચં નગં નારગીં  દર 

]ણ કલાકM એક એ ર#તે ખાવાથી પાસળ#નોં  Bુ:ખાવો મટM છે. 

બ\રમા ંનારગીનોં  પાઉડર મળતો હોય તો તે પણ ૧-૧ ચમચો 
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!દવસમા ં૩-૪ વખત લઈ શકાય. નારગીં  છોલીને તડકM અથવા 

છાયડં M Kકવીૂ  પાઉડર બનાવી શકાય. 

િપિપિપિપFFFF (૧) કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાવી 

ખાવાથી િપF મટM છે.  (૨) કારલીનાM  પાનનો રસ લવાથીે  

ઊલટ# અથવા રચM  થઈ િપFનો નાશ થાય છે. એનો ઉતાર ઘી 

અને ભાત છે. (૩) િપFમા ં દાડમ સાSંુ છે. એ ¢દય માટM 

!હતકાર# છે. દાડમનો રસ ઊલટ# બસાડે M છે. સગભાની/  ઊલટ# 

પણ મટાડM છે. દાડમ �બૂ શીતળ છે. (૪) બીજ વગરની કાળ# 

Pાc ૫૦ �ામ અને હરડ�M ં ુ,ણૂ/ ૧૦૦ �ામને �બૂ લસોટ# એક 

ચમચી ³ટલા અ◌ા િમµણની મોટ# મોટ# ગોળ#ઓ વાળ# લવીે . 

એક કપ પાણીમા ંએક ગોળ# ૨૦ થી ૨૫ િમિનટ પલાળ# રાખવી. 

પછ# તનેે પાણીમા ં�બૂ મસળ# સવારM પી જ|ુ.ં શર#રમા ંઉ�પ½ 

થયલાે  અનકે  િવકારો- કબ�જયાત, ગસૅ, �વર, મળની Bગધુ } , 

¢દયરોગ, લોહ#ના િવકારો, �વચાના રોગો, ઉધરસ, કમળો, 

અSZચુ , 6મહે અને મદા%&નં  ³વા રોગોમા ં ઉFમ પ!રણામ 

અ◌ાપે છે. (૫) ૧ લીટર પાણીમા ં ૧ થી ૧◌ા◌ા ચમચી 

Kકાુ (:નાૂ ) ધાણા નાખી ઉકાળ# ૧ ભાગ બાળ# ૩ ભાગ બાક# રહM 

�યારM ઠાર#, િનતાર# ગાળ# લો. અ◌ા પાણી એકદમ ઠ8ું બને છે. 

તથીે  તે િપFદોષ કM ગરમીથી િપડાતા કM િપFની તાસીરવાળા 

લોકોને માફક અ◌ાવે છે. અ◌ા|ુ ં પાણી ગરમી-િપFનો તાવ, 

દાહ-બળતરા, િપFની ઉલટ#, ખાટા ઓડકાર, અxલિપF, 
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હોજર#ના ંચાદાં ,ં લોહ# Bઝતાૂ  કM દાહ-સો\વાળા હરસ, ન]દાહે , 

નસકોર# mટવી, ર4ત�ાવ, મરડો, ગરમીના પીળા પાતળા 

ઝાડા, ગરમીનો Kકોૂ  દમ, �બૂ વ� ુપડતી તરસ ³વા ંદદ�મા ં

લાભ6દ છે. વ� ુલાભ માટM અ◌ા પાણીમા ંસાકર નાખીને પી|ુ.ં 

³ લોકો કફ#M -માદક ચીજોના ¥યસનથી શર#રને િવષમય બનાવે 

છે તમને  ેમાટM પણ આ|ુ ંજળ િવષનાશક હોઈ લાભ6દ છે (૬) 

કોઠાના ંપાનની ચટણી બનાવી િપFના ંઢ#મણા ંપર લગાડવાથી 

અ◌ારામ થાય છે. (૭) અ◌ામલી િપFશામક તથા િવરચકM  છે. 

ઉનાળામા ં િપFશમન માટM અ◌ામલીના પાણીમા ં ગોળ મળવીે  

પીવાથી લાભ થાય છે. અ◌ામલીથી દ�ત પણ સાફ અ◌ાવે છે. 

(૮) ટામટાનાે  રસ કM Kપમાૂ  ં સાકર મળવીે  પીવાથી િપFજOય 

િવકારો મટM છે. (૯) અળવીના ં Qણાૂ  ં પાનનો રસ @Sનીું  �ક#ૂ  

મળવીે  આપવાથી િપF6કોપ મટM છે. (૧૦) આમલીને તનાથીે  

બમણા પાણીમા ંચાર કલાક ભaજવી રાખી, ગાળ#, ઉકાળ#, અ�ુ} 

પાણી બાક# રહM �યારM ઉતાર#, તમાે  ં બમણી સાકરની ચાસણી 

મળવીે , શરબત બનાવી ૨૦થી ૫૦ �ામ ³ટgુ ં રા]ે પીવાથી 

િપF6કોપ મટM છે. (૧૧) ચીQનુ ે આખી રાત માખણમા ંપલાળ# 

રાખી સવારM ખાવાથી િપF6કોપ શાતં થાય છે. (૧૨) તા\ 

દાડમના દાણાનો રસ કાઢ# ખડ# સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે 

6કારનો િપF6કોપ શાતં થાય છે. (૧૩) પાકા ં કળાM  ં અને ઘી 

ખાવાથી િપFરોગ મટM છે. (૧૪) \મફળના ં બી પીસી પાણી 

સાથે મળવીે  ખાડં નાખી પીવાથી િપFિવકાર મટM છે. (૧૫) 
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\ં^ડ#નીુ  છાલનો રસ Bૂધમા ં મળવીે  પીવાથી ઊલટ# થઈ 

િપFિવકાર મટM છે. (૧૬) આમળાનો રસ પીવાથી િપFના રોગો 

મટ છM ે. (૧૭) Bધપાકૂ , ખીર, માવાની બનાવટો, ગÚયા પદાથ�, 

માલhડાૂ , પડાr , ઘીની વાનગીઓ યો&ય 6માણમા ં લવાથીે  

િપF�ુ ંશમન થાય છે. 

પીઠનોપીઠનોપીઠનોપીઠનો    BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુુુ     (૧) તલ વાટMલા ૨૦ �ામ, ગોળ ૮૦ 
�ામ અને Kઠંૂ ૩ �ામ Bધમાૂ  ં!દવસમા ંબે વાર લવાથીે  પીઠનો 

Bઃખાવોુ  ]ણ !દવસમા ંગાયબ થઈ \ય છે. (૨) તલના તલમાે  ં

Kઠ�ૂં ં ુ ,ણૂ/ નાખી ગરમ કર# માZલશ કરવાથી પીઠનો Bઃખાવોુ  

મટM છે. 

પીનસપીનસપીનસપીનસ ( ( ( (સળેખમસળેખમસળેખમસળેખમ)))) Øદ#નાના રસના ં ટ#પા ં નાકમા ં

પાડવાથી પીનસમા ંફાયદો થાય છે.  

પીZળયોપીZળયોપીZળયોપીZળયો (૧) કળાનીM  છાલને થોડ# હટાવી એમા ંએક ચણા 

³ટલો પલાળલોે  ,નોૂ  લગાવી આખી રાત ઝાકળમા ં +ક|ૂ ં.ુ 

સવારM એ કળા�M ં ુસવને  કરવાથી પીZળયામા ંલાભ થાય છે. (૨) 

Cકડાના ૧ �ામ +ળનૂ  ે મધ સાથે ખાવાથી અથવા ચોખાના 

ધોવાણમા ં ઘસીને નાકમા ં તનાે  ં ટ#પા ં નાખવાથી પીZળયામા ં

લાભ થાય છે. (૩) પાચં �ામ સાકર અને પાચં �ામ Kરોખારુ  

લa^નાુ  રસમા ંલવાથીે  મા] છ !દવસમા ંપીZળયામા ંલાભ થાય 

છે. સાથે ગળોનો ઉકાળો પીવો જોઈએ. (૪) આમળા,ં Kઠંૂ, મર#, 
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પીપર, હળદર અને ઉFમ લોહભ�મ બધાનેં સરખી મા]ામા ં

લઈ િમµણ કરો. દોઢ �ામ ³ટgુ ં,ણૂ/ !દવસમા ં]ણ વાર મધ 

સાથે લવાથીે  પીZળયાનો ઉ� qમલોુ  પણ ૩ થી ૭ !દવસમા ં

શાતં થઈ \ય છે. પીZળયામાપીZળયામાપીZળયામાપીZળયામા ંં ં ં   પXયપXયપXયપXય---- મા] ચણા જ ખાવા. 
શરડ#ે  છોલી `કડાૂ  ઝાકળમા ં રાખી સવારM ખાવાથી લાભ 

થાય છે. 

hSષ�વhSષ�વhSષ�વhSષ�વુુુુ ુુ ુુ   (૧) ધોળ# 8ગળ#નોુ ં  રસ, મધ, આBનોુ  રસ અને 

ઘી ૧૦-૧૦ �ામ લઈ, એક] કર# ૨૧ !દવસ Kધીુ  રોજ સવારM 

પીવાથી hSષ�વુ ુ  6ા�ત થાય છે. (૨) ૧ ભાગ મધ, ૨ ભાગ 

8ગળ#નોુ ં  રસ અને દોઢ ભાગ આBનોુ  રસ સવાર-સાજં િનયિમત 

લવાથીે  hSષ�વુ ુ  6ા�ત થાય છે. રસ�ુ ંQલુ  6માણ જbર +જબુ  

ન�# કર|ુ.ં  

પેટનાપેટનાપેટનાપેટના    રોગોરોગોરોગોરોગો  (૧) નાની એલચીનો પાઉડર Bધૂ  કM પાણીમા ં

ઉકાળ# સવાર-સાજં qફાTૂં ં-qફાTૂ ં પીવાથી કબ�જયાત, અપચો, 

ગસૅ , એિસડ#ટ# વગરેM પટનાે  તમામ રોગો મટM છે. (૨) 

કબ�જયાત, અપચો, ગસૅ �બલ, મરડો વગરે M પટનીે  કોઈપણ 

તકલીફમા ં દરરોજ ઓછામા ંઓÕ ં ૨૫૦ �ામ પપૈયા�ુ ં સવને  

કરવાથી રોગ+4તુ  થવાય છે. (૩) Øદ#નાના તા\ રસ�ુ ં મધ 

સાથે સવને  કરવાથી Cતરડાનીં  ખરાબી અને પટનાે  ંદદ� મટM 
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છે. (૪)  તજ લવાથીે  પટનીે  ,કંૂ મટM છે. (૫)  છાસમા ંજવનો 

લોટ અને જવખાર િમµ કર#, ગરમ કર#ને ઠડોં  પડtા પછ# લપે  

કરવાથી પટનીે  પીડા મટM છે. (૬) ૫ �ામ Øદ#નાનો રસ, ૫ 

�ામ આBનોુ  રસ અને ૧ �ામ િસLધવ મળવીે  પીવાથી પટ�ે ં ુ

�ળૂ મટM છે. પટપટપટપટેેેે     mલીmલીmલીmલી    ગયgગયgગયgગયgે ુંે ુ ંે ુ ંે ુ ં (૧) પટે  mલી ગHુ ંહોય, શર#ર 
�Yળૂ જણા( ુ ં હોય તો ૧-૧ ચમચી લaડ#પીપર�ુ ં ,ણૂ/ સવાર-

સાજં \ડ# છાસ સાથે લ|ે ં.ુ ધીમે ધીમે ફરક પડશે. (૨)  ૨૫૦ 
�ામ ઉકળતા પાણીમા ં૧ �ામ લિવLગ�ુ ં,ણૂ/ નાખી ગરમ ગરમ 

પાણી !દવસમા ં]ણકે  વખત પીવાથી ધીમે ધીમે mલી ગયલાે  

પટનોે  ઘરાવોે  ઘટM છે. પટનોપટનોપટનોપટનોેે ેે     ગસગસગસગસૅૅૅૅ  (૧) લિવLગ પાણીમા ંઉકાળ# 
આઠમા ભાગ�ુ ંપાણી બાક# રહM �યારM ગાળ# પીવાથી અ%&નમાiં, 

પટનોે  ગસૅ , પટનીે  ,કંૂ, અ@ણ/ અને કૉલરામાે  ંફાયદો થાય છે. 

(૨) લa^નાુ  રસમા ં વ!રયાળ# પલાળ# ધીમે ધીમે ચાવીને 

િનયિમત ખાવાથી જxયા બાદ પટે  ભારM થવાની ફ!રયાદ મટM છે. 

પટનીપટનીપટનીપટનીેે ેે  ગરમીગરમીગરમીગરમી  પટનીે  ગરમી હોય અને તનેે લીધે પાચનત]ં 

પણ બારાબર કામ કર( ુ ંન હોય તો ૧ &લાસ પાણીમા ં૧ ચમચી 

Vલાબજળુ  નાખી હલાવીને !દવસમા ં બે વાર પીવાથી પટનીે  

ગરમી સ+ળ#ૂ  ન<ટ થાય છે.   

પેટનોપેટનોપેટનોપેટનો    BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો  (૧) ૫-૫ �ામ આBુ અને Øદ#નાના 

રસમા ં ૧ �ામ િસLધવ નાખી પીવાથી પટ�ે ં ુ �ળૂ મટM છે. (૨) 
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૫૦૦ �ામ પાકા ં \ં̂  ુ લઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી 

ગાળ# છãા ભાગ ેબાર#ક વાટgM ં ુ િસLધવ મળવ|ે ં.ુ એને શીશીમા ં

ભર# મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક અઠવા!ડયા Kધીુ  રાખી +કાવાથીૂ  

\ં^Pુવ તૈયાર થાય છે. \ં^Pુવ ૫૦-૬૦ �ામ !દવસમા ં]ણ 

વાર પીવાથી ઉદર�ળૂ મટM છે. (૩) જો િપF વગરનો પટનોે  

Bઃખાવોુ  હોય તો રાઈ�ુ ં,ણૂ/ નાની પા ચમચી અને એક ચમચી 

સાકર�ુ ં ,ણૂ/ િમµ કર# લવાથીે  વાH�ુ ુ ં શમન થતા ં ઉદર�ળૂ 

મટM છે. (૪) લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગ ે મળવીે , 

ચાટણ કર#, તમાે  ં બમ¡ુ ં થી\વgે ં ુ ઘી મળવીે  ચાટવાથી 

ઉદર�ળૂ મટM છે. (૫) અજમો અને મીRંુ વાટ# તનીે  ફાક# 

લવાથીે  પટ�ે ં ુ�ળૂ મટM છે. (૬) અજમો ફાક# ઉપર ગરમ પાણી 

પીવાથી પટનીે  પીડા (, ૂકં), મોળ, અ@ણ/ અને નળબધં વાH ુ

મટM છે. (૭) આBુ અને લa^નાુ  રસમા ં ૧ �ામ મર#�ુ ં ,ણૂ/ 

નાખી પીવાથી ઉદર�ળૂ મટM છે. (૮) એલચી�ુ ં,ણૂ/ .૭ �ામથી 

૧ �ામ અને શકલીે M  !હLગ .૧૬ �ામ લa^નાુ  થોડા રસમા ંમળવીે  

લવાથીે  ઉદર�ળૂ મટM છે. (૯) તજ�ુ ંતલે  અથવા તજનો અક/ 

લવાે થી ઉદર�ળૂ મટM છે. (૧૦) બે ચમચી લa^નોુ  રસ અને 

એક ચમચી આBનાુ  રસમા ંથોડ# સાકર નાખી પીવાથી ગમે તે 

\તનો Bુ:ખાવો મટM છે. (૧૧) રાઈને તલવાળ#ે  કર# ગળવાથી 

પટમાે  ંઆવતી ,કંૂ મટM છે. (૨) ૩ �ામ રાઈ�ુ ં,ણૂ/ પાણી સાથે 

ગળવાથી પટનીે  ,કંૂ અને અ@ણ/ મટM છે. (૧૨) લa^નાુ  રસમા ં

૧/૨ થી ૧ �ામ પાપડખાર નાખી લવાથીે  પટનીે  પીડા મટM છે. 
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(૧૩) આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ અને મીRંુ મળવીે  સવાર-સાજં 

પીવાથી અપચાજOય કM વાત-V~મજOયુ  �ળૂ મટM છે. (૧૪) 

લિવLગના તલનાે  ંબ-ે]ણ ટ#પા ંખાડં કM પતાસામા ંલવાથીે  પટનોે  

Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૫) !હLગ, છaકણી કM સચળં  નાખી ગરમ કરgM ં ુ

તલે  પટે  પર ચોળવાથી અને શકે  કરવાથી પટમાે  ંBઃખ(ુ ુ ં હોય 

તો મટM છે. (૧૬) લa^નીુ  બ ેફાડ કર# મીRંુ, મર# અને @Sુ છાટ#ં  

ગરમ કર# ,સવાથીૂ  પટનોે  Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૭) પીસલીે  Kઠંૂ, 

િસLધવ અને થોડ# હaગ પાણીમા ંમળવીે  લવાથીે  કબ�જયાત અને 

અપચા�ુ ં િનરાકરણ થવાથી ઉદર�લૂ પણ નાશ પ◌ામે છે. 

(૧૮) પટે ઉપર તમે જ નાZભ અને એની અ◌ાસપાસ !હLગનો 

લપે  કરવાથી અને બાજર#ના દાણા ³ટલી !હLગ ખાવાથી 

વાHિવકારુ  ન<ટ થઈ \ય છે. (૧૯) ]ણ �ામ કોથમીર, 

@રા!હLગ, કાળા મર# અને િસLધવ તમામને િમ4સ કર# પયે  

બનાવી સવને  કરવાથી પટેના દદ/મા ંતા�કાZલક અ◌ારામ મળે 

છે. (૨૦) ખાવાનો સોડા પાણી સાથ ફાકવાથી ખાટા ઓડકાર ે

સાથ પટનો Bઃખાવો મટ છે ે M ેુ . (૨૧) પટના ³ ભાગમા ,ક ે ં ૂં

આવતી હોય તના પર ગરમ પાણીની થલી વડ શક કરવાથી ે ે M ે

ફાયદો થાય છે. (૨૨) Cકડાના પાનન ગરમ કર# પટ પર ે ે

બાધવાથી પટનો Bઃખાવો મટ છં ે M ેુ . પપપપેેેેટમાટમાટમાટમા ંં ં ં   ગયલગયલગયલગયલેેેે     વાળવાળવાળવાળ - લાબાં  

સમય Kધીુ  \ં^ ુખાતા રહવાથીM  પટમાે  ંગયલે  વાળ કM લોખડં 

ગળ# \ય છે. પટમાપટમાપટમાપટમાે ંે ંે ંે  ં   બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા  તા\ ં કM Kકાૂ  ં કાચા ં િશLગોડા ં

૧૦૦ �ામ ³ટલા ંએકલા ંકM સાકર સાથે આખા ંકM દળલાે  ંદરરોજ 
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ખાવાથી પટમાે  ંથતી બળતરા મટM છે. પટમાપટમાપટમાપટમાે ંે ંે ંે  ં   ભારપ¡ભારપ¡ભારપ¡ભારપ¡M ુ ંM ુ ંM ુ ંM ુ ં- Kવાુ  

અને મથી�ે ં ુ,ણૂ/ દહaના મઠામા ંમળવીે  લવાથીે  પટમાે  ંભારપ¡M ં ુ

લાગ(ુ ંહોય તો તે મટM છે.  

પેઢાનોપેઢાનોપેઢાનોપેઢાનોંંંં     BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુુુ  મpમા ં8ગળ#નોુ ં  `કડોૂ  રાખવાથી પઢાનોે ં  

Bઃખાવોુ  Bરૂ  થાય છે. લa^નોુ  રસ તલના તલમાે  ંમળવીે  દાતેં 

ઘસવાથી પઢામાથીે ં  નીકળ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. 

પેશાબપેશાબપેશાબપેશાબ  (૧) સવાર-સાજં ભોજન પછ# બ�બે પાકા ં કળાM  ં

ખાવાથી વ� ુ પડતો પશાબે  થવાની તકલીફ મટM છે. 

મ�6મહનાુ ે  દદÐ પણ આ 6યોગ કર# શકM. (૨) બોરડ#ના ંQમળાુ  ં

પાન અને @Sંુ મળવીે  પાણીમા ં=ટ#ૂં  તનોે  રગડો કર# ગાળ#ને 

પીવાથી ગરમીથી રોકાયલોે  પશાબે  સાફ ઊતરM છે. (૩) +ળાનાૂ  

પાનના રસમા ંસોડા-બાય-કાબ/ મળવીને પીવાથી પશાબે  સાફ 

આવે છે. (૪) સીતાફળ#�ુ ં +ળૂ પાણીમા ં ઘસી પીવાથી બધં 

થયલોે  પશાબે  ÄટM છે. (૫) ફોતરા ં સાથનીે  ૧થી ૧.૫ �ામ 

એલચી ખાડ#ં  ૧૦૦ �ામ પાણી અને ૨૦૦ �ામ Bધમાૂ  ંઉકાળ#, 

બચારે  ઊભરા આવે �યારM ઉતાર#, ઢાક#ં  દઈ ઠં8ુ ં થયા બાદ 

સાકર મળવીે , અધા/ અધા/ કલાકM ૧૦૦-૧૦૦ �ામ પીવાથી 

પશાબે  ÄટM છે, અને +]ાઘાતૂ  મટM છે. (૬) એલચીદાણા અને 

Kઠંૂ સમભાગ ેલઈ, દાડમના રસમા ંકM દહaના િનતયા/ પાણીમા ં

િસLધવ મળવીે  પીવાથી પશાબે  ÄટM છે અને +]ાઘાતૂ  મટM છે. 
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(૭) એલચી�ુ ં,ણૂ/ મધમા ંમળવીે  ચાટવાથી +]Q� ૂ ૃ  મટM છે. 

(૮) તડ^ચનાૂ  ં બી પીસી ૧૫ �ામ પાણીમા ં સાકર ભળવીે  

પીવાથી અને તડ^ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  પર લપે  કરવાથી 

પશાબનીે  Äટ થાય છે. (૯) પશાબ ઓછો આવતો હોયે , 

બળતરા સાથ આવતો હોય ક કોઈ તકલીફ જણાય તો ગોખSનો ે M ુ

�કો પાણી સાથ લવાથી ઘણી રાહત થાય છૂ ે ે ે. (૧૦) ગરમ 

Bધમા ગોળ ઓગાળ# પીવાથી પશાબના રોગો મટ છૂ ં ે M ે. (૧૧) 

તાજો નીરો પીવાથી પશાબના રોગો મટ છે M ે . શૈયા+]ૂશૈયા+]ૂશૈયા+]ૂશૈયા+]ૂ    (૧) સા³ં 
6વાહ# બને તટgે ં ુઓÕ ંઆપ|ુ ંઅને સાજનાં  આહારમા ંબટાટા 

અવ�ય આપવા. સા³ં બટાટા ખાવાથી રા]ે પશાબે  કરવાની 
તકલીફ મટM છે. (૨) લોધની છાલનો ઉકાળો સવાર-સાજ ં ૪૦-

૪૦ �ામ પીવાથી પથર#મા પશાબ કરવાષની ટવ Äટ# \ય ં ે M

છે.  પશાબપશાબપશાબપશાબેેેે     માગમાગમાગમાગ¾¾¾¾    બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા     (૧) ભાતના ઓસામણમા ં થો8ુ ં

Bધૂ  અને થોડ# ખાડં મળવીે  રોજ થોડા !દવસ Kધીુ  લવાથીે  

પશાબે  માગ¾ થતી બળતરા મટ# \ય છે. અOય આહાર \ડM આ 

આહાર દરરોજ બનેં સમય િનયિમત લતાે  રહ|M ં.ુ મ�6મહનાુ ે  

¥યાિધમા ં પણ મયા!દત/  6માણમા ં સવને  કર# શકાય. (૨) 

ઉમરા�ુ ં પાન તોડ# તમાથીે ં  નીકળ(ુ ં Bધૂ  સાકરમા ં મળવીે  

ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા મટM છે. (૩) એક 8ગળ#ુ ં  છ#ણી એક 

&લાસ પાણીમા ં અડ�ુ ં પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, 

ગાળ#ને !દવસમા ં]ણકે  વખત પીવાથી એકાદ અઠવા!ડયામા ંજ 

પશાબનીે  બળતરા મટવા લાગ ેછે. 6યોગ વ� ુલબાવવોં  હોય 
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તો લબાવીં  શકાય. (૪) નાZળયરના પાણીમા ગોળ અન ધાણા� ે ં ે ંુ

,ણ મળવી શરબત ³| બનાવી પીવાથી પશાબની બળતરા ૂ ે ં ે/ ુ

મટ છM ે. (૫) ૪૦ �ામ કાળ# Pાc ઠડાં  પાણીમા ં રા]ે પલાળ# 

રાખી સવારM મસળ#, ગાળ#, થોડા @Sનીું  �ક#ૂ  નાખી પીવાથી 

પશાબનીે  ગરમી મટM છે. (૬) કળ�M ં ુ૪૦-૫૦ �ામ પાણી ગરમ 

કરલાM  ઘીમા ંનાખીને પીવાથી બધાયલોં ે  પશાબે  તરત જ Äટ# 

\ય છે. (૭) પશાબે  અટક# અટક#ને થવો, વ� ુથવો કM બળતરા 

સાથે થવો વગરમાે M  ં તલ ખાવાથી લાભ થાય છે. (૮) પશાબે  

ઓછો આવતો હોય, બળતરા સાથે આવતો હોય, અટક# અટક#ને 

આવતો હોય તો વડના ં Kકાૂ  ં પાદડાનોં ં  ઉકાળો પીવો. (૯) 

અળવીના પાનનો રસ ]ણ !દવસ પીવાથી પશાબનીે  બળતરા 

મટM છે. (૧૦) એલચીને આમળાનાં  રસ કM તનાે  ,ણૂ/ સાથે 

લવાથીે  પશાબનીે  બળતરા મટM છે. (૧૧) કાકડ# તથા લa^નાુ  

રસમા ંથો8ુ ં@Sંુ તથા સાકર નાખી ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા 

મટM છે. (૨૩) ચીQુ સાકર સાથે ખાવાથી પશાબનીે  બળતરા મટM 

છે. (૧૩) લa^નાુ  રસમા ં જવખાર મળવીે  પીવાથી પશાનીે  

બળતરા મટM છે. પશાબપશાબપશાબપશાબેેેે     વારવારવારવારવારવારવારવારંં ંં  (૧) દરરોજ ભોજનમા ંએકાદ 

વાડક# પાલખ�ુ ં શાક, Kપૂ કM રસ�ુ ં સવને  કરવાથી વારવારં  

પશાબનીે  તકલીફ મટM છે. (૨) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં 

૧૦૦-૧૦૦ �ામ ³ટgુ ં પાઈનપલે  મર# અને સાકર�ુ ં ,ણૂ/ 

ભભરાવીને ખાવાથી વ� ુપડતો અને વારવારં  પશાબે  થતો હોય 

તો 6યોગ િનયિમત કરવાથી થોડા જ !દવસોમા ંફ!રયાદ સ+ળ#ૂ  
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ન<ટ થાય છે. (૩) બq+]તાુ ૂ  એ ડાયાબીટ#સ�ુ ંએક લcણ છે. 

³મને ડાયાબીટ#સ વગર બq+]તાુ ૂ  હોય તો દરરોજ સવાર-

સાજં ૧/૪ ચમચી અજમા�ુ ં ,ણૂ/, કાળા તલ અને સોપાર# 

³ટલો ગોળ િમµ કર# લવાથીે  લાભ થાય છે. (૪) \ં^નાુ  

ઠZળયાની ઉપરની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ સવાર-સાજં એક એક ચમચી 

પાણી સાથે લવાથીે  બq+]તાુ ૂ  મટM છે. (૫) શaગોડાનો લોટ, 

સાકર અને ઘી સમાન ભાગે બરાબર મળવીે  દરરોજ સવારM 

લવાથીે  વારવારં  પશાબે  કરવા જ|ુ ંપડ( ુ ંનથી. ડાયાબીટ#સ ન 

હોય તમને  ેઆ 6યોગ ખપનો છે. (૬) ૧-૧ +ઠ#ૂ  શકલાે M  ચણા 

ગોળ સાથે સવાર, બપોર, સાજં ખાવાથી બq+]નીુ ૂ  તકલીફ મટM 

છે. ડાયાબીટ#સની તકલીફ હોય તો ગોળ�ુ ં 6માણ અવ�થા 

+જુબ ન�# કર|ુ,ં અથવા ગોળ ન લવોે . તે િસવાયના 

સજોગોમાં  ંગોળથી કોઈ હાિન નથી. પશાબનીપશાબનીપશાબનીપશાબનીેે ેે     અટકાયતઅટકાયતઅટકાયતઅટકાયત (૧) 
૫૦ �ામ કારલીનાM  ં પાનનો રસ જરાક !હLગ મળવીે  પીવાથી 

પશાબનીે  Äટ થઈ +]ાઘાતૂ  મટM છે. (૨) કાકડ#ના ં બી, @Sંુ 

અને સાકર વાટ# પાણીમા ં મળવીે  પીવાથી +]ાઘાતૂ  મટM છે. 

(૩) ૧ �ામ મીRંુ ૧૦૦ થી ૨૦૦ િમ.Zલ. ઠડાં  પાણીમા ં મળવીે  

રોજ સવારM પીવાથી +]ાવરોધૂ  તથા +]ૂ ગBું હોય તો તે મટM 

છે. (૪) મીઠા લીમડાના પાનના ૪૦ �ામ રસમા ં ૧ �ામ 

એલચી�ુ ં,ણૂ/ નાખી પીવાથી +]ાવરોધૂ  Bરૂ  થઈ પશાબે  સાફ 

થાય છે. (૫) +ળાનાૂ  પાનના રસમા ંસોડા-બાય-કાબ/ મળવીને 

પીવાથી +]ાવરોધૂ  મટM છે. (૬) Qમળાુ  +ળાનાૂ  પાનના રસમા ં
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Kરોખારુ  (પોટ�યમM  નાઈ�ટM ) નાખી 8ટ#ૂં  પર લપે  કરવાથી 

+]ાઘાતૂ  મટM છે.  (૭) !હLગને વ!રયાળ#ના અકમા/  ંઆપવાથી 

+]ાવરોધમાૂ  ં ફાયદો થાય છે. (૮) +]ૂ ટ#પે ટ#પે ઉતર|ુ,ં 

પેઢામા ંBુ:ખાવો ³વા ંદદ�મા ંસાBુ ગરમ પાણી અથવા ગોખSંુ કM 

ધાણા નાખી ગરમ કરgM ં ુ પાણી પીવાથી લાભ થશે. (૯) જવ 

પશાબે  વધારM છે. વ� ુપડતો પશાબે  થવો, રા]ે પશાબે  માટM 

ઊઠ|ુ,ં બાળકો પથાર#મા ં પશાબે  કરM વગરે M તકલીફોમા ં

ઉમરડા�ુ ંBધૂ  અને ફળ લાભ કરM છે. (૧૦) �લાસાથીુ  પેશાબ ન 

થતો હોય તો તડ^ચનાૂ  ં બી પીસી ૧૫ �ામ પાણીમા ં મળવીે  

સાકર નાખી પીવાથી તથા તડ^ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  પર લપે  

કરવાથી પશાબે  ÄટM છે. (૧૧) દોઢ કપ Bધમા એટg જૂ ં ંુ  પાણી 

અન થોડ# ખાડ નાખી ચારે ં -પાચ એલચીના દાણા છોતરા સાથ ં ં ે

વાટ#ન નાખવાે . પાચ ઉભરા પછ# ઉતાર# ઠયા પછ#ં /   ગાળ#ન ે

પીવાથી ક<ટ સાથ ટ#પ ટ#પ થતા પશાબમા લાભ થાય છે ે ે ે ં ે .  

પશાબપશાબપશાબપશાબેેેે     વાટવાટવાટવાટMM MM    ધા(ધા(ધા(ધા( ુુુ ુ   \ય\ય\ય\ય (૧) એલચી અને શકલીે M  !હLગ�ુ ં ૧/૨ 

�ામ ,ણૂ/ ઘી અને Bધૂ  સાથે લવાથીે  પશાબમાે  ંધા( ુજતી હોય 

તો ફાયદો થાય છે. (૨) પશાબમાે  ં ધા( ુજતી હોય તો વડના 

+ળનીૂ  છાલનો ઉકાળો કર# પીવો. (૩) (ર્ણ નગં એલચી અને 

સાત નગં તર^ચનાૂ  ંબીજ વાટ# એક કપ પાણી અને એક કપ 

Bધમાૂ  ં નાખી �બૂ ઉકાળ# પાણીનો ભાગ બળ# \ય �યારM 

પીવાથી પશાબે  વાટM ધા( ુજવાની ફ!રયાદ ધીમે ધીમે મટM છે. 

પશાબે  બરાબર ન આવતો હોય કM પશાબે  વખતે દાહ-
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બળતરાની તકલીફ હોય તમાે  ંપણ આ ઉપચારથી લાભ થાય 

છે. 6યોગ દરરોજ સવાર-સાજં િનયિમત કરવો. પશાબમાપશાબમાપશાબમાપશાબમાે ંે ંે ંે  ં   
લોહ#લોહ#લોહ#લોહ# - (૧) ૫ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ ૨૫૦ િમ.Zલ. ગાય કM બકર#ના 

Bધમાૂ  ંપીવાથી વદનાે  સાથે પશાબમાે  ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તો તે 

ર4ત�ાવ અને વદનાે  બનેં મટM છે. (૨) પશાબમાે  ંલોહ# પડ(ુ ં

હોય તો  વડના ં લીલા ં પાન પાણીમા ં વાટ# ચટણી ³|ુ ં કર# 

ખાવાથી મટM છે. (૩) ચદનનોં  બાર#ક પાઉડર દર બે કલાકM 

સાદા પાણી સાથે િનયિમત લવાથીે  અને સાSંુ થયા પછ# પણ 

થોડા !દવસ લવા�ે ં ુચાg ુરાખવાથી પશાબમાે  ંલોહ# પડ(ુ ંહોય 

તે મટ# \ય છે. પશાબનાપશાબનાપશાબનાપશાબનાેે ેે     રોગોમારોગોમારોગોમારોગોમા ંં ં ં   મગમગમગમગ    દરરોજ એક +ઠ#ૂ  

મગ સવાર-સાજં િનયિમત ખાવાથી પશાબે  સબધીં ં  ફ!રયાદ મટM 

છે. મગ ફણગાવીને, બાફ#ને-રાધીનં ે, મગ�ુ ં પાણી કM મગની 

દાળ બનાવીને પણ આહારમા ં લઈ શકાય. એમા ં સૌથી વ� ુ

અસરકારક મગ�ુ ંપાણી છે. પશાબમાપશાબમાપશાબમાપશાબમાે ંે ંે ંે  ં   પSપSપSપSુુુુ પશાબમાે  ંપSુ જ(ુ ં

હોય તવોે  H!રનુ -!રપોટ/ આવે તો સાદડની છાલનો ઉકાળો 

કર#ને સવાર-સાજં ૪૦-૪૦ �ામ પીવાથી પશાબમાે  ંઆવ(ુ ંપSંુ 

મટM છે. 6મહ6મહ6મહ6મહેેેે  સમાન ભાગ +ળાના પાનનો રસ અન મધ ે ૂ ે

લવાથી 6મહ� 6માણ ઘટ છે ે ં M ેુ . 6મહ એટલ પશાબ ચોÀખો ન ે ે ે

હોવો તે. 

પૌ�<ટકતાપૌ�<ટકતાપૌ�<ટકતાપૌ�<ટકતા     Cબળા,ં ગાજર અને સફરજનના +ર�બાનુ  ે
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િમÁચરમા ં એક સાથે વાટ# લો. ચટણી ³|ુ ં બને એટલે એમા ં

કાકડ#ના,ં તર^ચનાૂ  ં અને સ�રટટ#નાM  ં બીજ મળવીને  ે +ક#ૂ  

રાખો. આ�ુ ંરોજ સવને  પૌ�<ટકતા આપે છે. 

6દર6દર6દર6દર  (૧) એક પાQંુ કTM ં ૫ �ામ ઘી સાથે સવાર-સાજં 

ખાવાથી Ãીઓનો 6દર રોગ અઠવા!ડયામા ંમટM છે. (૨) કળનાM  ં

Qમળાુ  ં પાનને બાર#ક વાટ# Bધમાૂ  ં ખીર કર#ને પીવાથી 6દર 

મટM છે. (૩) પાકા ંકળાM ,ં આમળાનોં  રસ અને સાકર એક] કર# 

પીવાથી 6દર અને સોમરોગ(બq+]રોગુ ૂ ) મટM છે. (૪) ૩ �ામ 

મથી�ે ં ુ ,ણૂ/ થોડા ગોળ તથા ઘી સાથે સવાર-સાજં ચાવીને 

ખાવાથી તથા મથીનાે  લોટની પોટલી બનાવી યોિનમા ં

રાખવાથી 6દર રોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૫) આમળા�ુ ં ,ણૂ/ 

સાકર સાથે ખાવાથી 6દર મટM છે. (૬) Cબાની >તરછાલનો 

૪૦૦ �ામ પાણીમા ંઉકાળો કર# ૫૦ �ામ બાક# રહM �યારM ગાળ# 

પીવાથી 6દર મટM છે. (૭) Cબાની ગોટલી�ુ ં ,ણૂ/ મધમા ં

લવાથીે  ર4ત6દર  મટM છે. (૮) કોળાનો અવલહે (:ઓુ  

અ�મુ ) ખાવાથી hર્દર મટM છે. (૯) \ં^ડ#નીુ  છાલનો 4વાથ 

મધ મળવીે  ૫-૭ !દવસ Kધીુ  !દવસમા ંબે વાર લવાથીે  6દર 

મટM છે. (૧૦) \ં^ડ#નાુ  +ળનૂ  ેચોખાના ઓસામણમા ંઘસી ૧-૧ 

ચમચી સવાર-સાજં લવાથીે  :નોૂ  6દર મટM છે. (૧૧) દાડમના 

ફળની છાલ ચોખાના ઓસામણમા ંલવાથીે  6દર રોગમા ંફાયદો 

થાય છે. (૧૨) રાયણના ંપાન અને કોઠ#ના ંપાન વાટ# ક~ક કર#, 



 399 

ઘીમા ંશક#ે  ખાવાથી 6દર મટM છે. (૧૩) રાયણના ંપાનનો રસ 

Ãીઓના ધા(�ાવુ  (6દર)મા ં ફાયદો કરM છે. (૧૪) Ãીઓના 

6દરમા ંકોઠા તથા વાસનાં  ંપાદડા�ં ં ં ુ,ણૂ/ મધમા ંલવાથીે  સારો 

ફાયદો થાય છે. (૧૫) રાયણના ંપાન Bધમાૂ  ંવાટ# ક~ક કર#, ૧૦ 

�ામ ક~ક ઘીમા ંશક#ે  સવાર-સાજં ખાવાથી થોડા જ !દવસમા ં

િપF6દર મટM છે. 

6મેહ6મેહ6મેહ6મેહ    વારવારં  ઘાટો, ડહોળાયલોે  પશાબે  કરવા જ|ુ ંપડM તનેે 

6મહે  કહM છે. (૧) અડધી ચમચી હળદર અને બ ેચમચી કાળા 

તલ �બૂ ચાવીને સવાર-સાજં ખાવાથી 6મહે  મટM છે. (૨) 

હળદર અને આમળા�ુ ંસમાન ભાગ ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ એક ચમચી 

³ટgુ ં સવારM અને રા]ે લવાથીે  6મહે  અને પશાબનાે  અOય 

રોગો પણ મટM છે. (૩) એલચી, અ;ગધાં , લિવLગ, લaડ#પીપર, 

Kઠંૂ, ચદનં , ચણકબાબ, વાળો, વાસકhરં ુ , \યફળ, હરડM, 

બહડાM ,ં આમળા,ં ગળો, ગોખSંુ, નાગરમોથ, નાગકસરM  અને 

શતાવર# દરકM  ૨૦-૨૦ �ામ લઈ િમµ કર#, �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક 

,ણૂ/ કર# બોટલ ભર# લવીે . એક ચમચી ³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ લવાથીે  

દરકM  6કારના 6મહે મટM છે. (૪) આમળાના �વરસમા ંહળદર�ુ ં

,ણૂ/ મળવીે  મધમા ંચાટવાથી  સવ/ 6કારના 6મહે મટM છે. (૫) 

કાચા ંકળાM  ંKકવીૂ , ,ણૂ/ બનાવી, ૫ �ામ ,ણૂ/ Bધૂ  સાથે દરરોજ 

લવાથીે  6મહે  રોગમા ંબq ુજ ફાયદો થાય છે. (૬) ભસનાr  તા\ 

Bધમાૂ  ં વડ�ુ ં થો8ુ ં Bધૂ  મળવીે  એકથી બી\ પા]મા ં રડ#નM  ે
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ઉકાળ|ુ.ં આ Bધનાૂ  સવનથીે  6મહે  રોગ મટM છે. (૭) એક 

ચમચી અરણીના +ળૂનો �કોૂ  કર# તનોે  ઊકાળો કર# સવાર-

સાજં પીવાથી વાસામહે  અને ઈÛમેુહ (6મહનાે  બ ે6કાર) મટM 

છે. (૮) કોઈપણ 6કારના 6મહમાે  ં ૨૦ �ામ :નીૂ  

મહદ#_ (સામાOય ફ!રયાદ હોય તો-રોગના બળાબળ +જબુ  

6માણ વધ(ુ ં ઓÕ ં રાખ|ુ.ં), ૧૦ �ામ સાકર અને ૫ �ામ 

નાની એલચી પાણીમા ં સાર# ર#તે =ટ#ૂં  તા:ુ ં જ પી જ|ુ.ં 

6યોગમા ંસાકર હોવા છતા ંમ�6મહુ ે  પણ આ 6યોગથી કા^માૂ  ં

રહM છે. (૯) ૫૦ �ામ ઘW રા]ે ૨૦૦ િમZલ. પાણીમા ંપલાળ# 

રાખી, સવારM ઝીણા વાટ# વÃગાળ કર#, ૧૦ �ામ સાકર મળવીે  

પીવાથી 6મહે મટM છે. 

6Kિતની6Kિતની6Kિતની6Kિતનીૂૂૂૂ  પીડાપીડાપીડાપીડા ગભ/ ર¿ાને નવમો મ!હનો શb થાય કM 
તરત દરરોજ સવારM અને રા]ે ૧-૧ નાની ચમચી બદામ�ુ ંતલે  

અથવા બ�બ ે કાચી બદામ ખાવા�ુ ં ચાg ુ કર# દવાથીM  6Kિતૂ  

સમયની પીડા ટળે છે અને સળતાથી 6Kિતૂ  થાય છે.  

6ો�ટMટ6ો�ટMટ6ો�ટMટ6ો�ટMટ (અ�<ટલાઅ�<ટલાઅ�<ટલાઅ�<ટલા-પૌSષપૌSષપૌSષપૌSષુુુુ ) �િથ�િથ�િથ�િથંંંં  પૌSષુ  �િથનાં  

સો\મા ંકM |d�માૃ  ંએક ચમચી ગોરખ+ડ#નાું  પાઉડરના એક કપ 

ઉકાળામા ં એક ચમચી રસાયન ,ણૂ/ ઉમર#ે  સવાર-સાજં 

િનયિમત પીવાથી ઓપરશનM  િવના સાSંુ થવાની શÔતા રહM છે. 
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6ો�ટટ6ો�ટટ6ો�ટટ6ો�ટટMMMM     કOસરકOસરકOસરકOસરMMMM     ૩૫૦ �ામ કાળ# Pાc અને ૨૦૦ �ામ શકલીે M  

મગફળ# દરરોજ ખાવાથી 6ો�ટટM  કOસરમાM  ં લાભ થાય છે. 

Pાcમા ં એOટ# ઑ4સીડOટ અને મગફળ#મા ં 6ોટ#ન સારા 

6માણમા ં હોય છે, આથી થયલાે  કOસરનીM  અસર ઓછ# થઈ 

\ય છે કM આગળ વધ(ુ ંઅટક# \ય છે. 

ફોડલાફોડલાફોડલાફોડલા  અળવીના પાનના દાડાં  બાળ# તનીે  રાખ તલમાે  ં

કાલવી ચોપડવાથી ફોડલા મટM છે. 

j4ચરj4ચરj4ચરj4ચરMMMM    લસણને ભાગલાં ે  ં(ટલાૂ M  ંહાડકાનંે સાધનારં  કæુ ંછે. 

હાડQંુ (ટ�ૂ ં ુ હોય તો પાટો બા¤યાં  પછ# જમતી વખતે પાચં 

લસણની કળ# દાળ-શાકમા ંનાખી સવાર-સાજં ખાવી. 

�~H�~H�~H�~Hુુુ ુ  (૧) તજ�ુ ં તલે  બથીે  ]ણ ટ#પા ં એક કપ પાણીમા ં

મળવીે  લવાથીે  ઈO�~HએOઝામાુ  ં ફાયદો થાય છે. (૨) લસણ, 

ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગે મળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ંબમ¡ુ ં

થી\વgે ં ુઘી મળવીે  ચાટવાથી �~H ુમટM છે. 

બરોળ|d�બરોળ|d�બરોળ|d�બરોળ|d�ૃૃૃૃ      (૧) Qમળાુ  ંવગણr  >ગારામા ંશક#ે  રોજ સવારM 

નરણા કોઠM ગોળ સાથે ખાવાથી @ણ/ મલ!રયાનાૅ ે  તાવથી બરોળ 

વધી ગઈ હોય અને તથીે  શર#ર પીTં પડ# ગHુ ંહોય તો ફાયદો 
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થાય છે. (૨) ખ:રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા]ે પાણીમા ં પલાળ# 

રાખી, સવારM મસળ# તમાે  ંમધ નાખી સાત !દવસ Kધીુ  પીવાથી 

બરોળની |d�ૃ  મટM છે. (૩) બથીે  ચાર ચમચી કારલાનોM ં  રસ 

પીવાથી બરોળ વધી ગયલીે  હોય તો તે નાની થાય છે. (૪) 

ક◌ેર#નો રસ અને મધ મળવીને  ેપીવાથી મલ!રયાે ે  પછ# મોટ# 

થઈ ગયલીે  બરોળ નાની થઈને hવવ(ૂ /  ્ બન◌ ે છે. (૫) એક 

મોટ# 8ગળ#ુ ં  પર કપ8ુ ંવaટ# કોલસાની ભરસાડમા ંબફાઈ \ય 

એ ર#તે શક#ે , તનેે રાત રહવાM  દઈ સવારM નરણા કોઠM નવસાર 

અને હળદર ૦.૩૨-૦.૩૨ �ામ મળવીે  ખાવાથી વધલીે  બરોળ 

મટ# \ય છે. (૬) કાચા પપૈયા�ુ ં ૧૦ �ામ Bધૂ  સાકર સાથે 

મળવીે  ]ણ ભાગ કર# !દવસમા ં]ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  

બરોળ|d�ૃ  મટM છે. (૭) લસણ, પીપર#+ળૂ અને હરડM એક] કર# 

ખાવાથી અને ઉપર એક =ટંુડો ગાય�ુ ં+]ૂ પીવાથી બરોળની 

|d�ૃ  મટM છે. (૮) સરગવાનો 4વાથ િસLધવ, મર# અને પીપર 

મળવીને  ેપીવાથી બરોળની |d�ૃ  મટM છે. (૯) મલ!રયાૅ ે  કM બી\ 

કોઈ પણ કારણથી બરોળ વધી \ય કM બરોળની કોઈ તકલીફ 

થાય તો શરપખાનાં  પચાગ�ં ં ં ુ અડધી ચમચી ,ણૂ/ બે ચમચી 

મધ સાથે સવાર-સાજં થોડા !દવસો લવાથીે  બરોળના રોગો 

મટ# \ય છે. શરપખાનં  ે +ળૂ સ!હત ઉખડ#ે , Kકવીૂ , બાર#ક 

વÃગાળ ,ણૂ/ કર|ુ.ં (૧૦) પીપર, પીપર#+ળૂ, ચવક, Zચ]ક 

અન Kઠ દરક ે ૂં M ૧૦-૧૦ �ામ તથા હરડ M ૫૦ �ામન ભગા વાટ# ે ે ં

ચટણી ³| બનાવ|ુ ું .ં પછ# રાતા રો!હડાની છાલ ૨૫૦ �ામ 
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અન બોર ે ૨૮૦ �ામ લઈ તનાથી ચાર ગણા પાણીમા ચોથા ે ં

ભાગ� પાણી રહ �યા Kધી ઉકાળ# ગાળ#ન ઉપરો4ત ચટણી ુ ું M ં ે

સાથ ે૧૬૦ �ામ ઘીમા નાખી ધીમા તાપ ઘી િસ� ં ે કર|ુ.ં સવાર-

સાજ અડધીં -અડધી ચમચી ³ટg આ ઘી� સવન કરવાથી ુ ું ં ે

વધી ગયલી બરોળ તરત જ શાત થઈે ં  \ય છે.  

બq+]બq+]બq+]બq+]ુુુુ ૂૂ ૂૂ   (૧) અજમો અને તલ એક] કર#, પીસી, ફાક# 

મારવાથી બq+]ુ ૂ  રોગ મટM છે. (૨) આBનોુ  રસ અને ખડ# 

સાકર પીવાથી બq+]ુ ૂ  મટM છે. (૩) આમલીના દસ-બાર 

ક,કાનૂ  ે પાણીમા ં પલાળ# રાખી, ઉપરના ં ફોતરા ં કાઢ# નાખી, 

ઉપર�ુ ં સફદM  મaજ Bધૂ  સાથે વાટ# રોજ સવારM પીવાથી 

સોમરોગ (વ� ુ પડતો પશાબે  થવાનો રોગ) મટM છે. (૪) 
આમળા�ુ ં ,ણૂ/ સાકર સાથે ખાવાથી બq+]ુ ૂ  મટM છે. (૫) 

આમળાના ૨૦ �ામ રસમા ં એક પાQંુ કTM ં Äદ#નં  ે મળવીે  ૫ 

�ામ સાકર નાખી ખાવાથી Ãીઓનો બq+]નોુ ૂ  રોગ મટM છે. 

(૬) દરરોજ રા]ે Kવાનાૂ  એક કલાક અગાઉ ચારકM  નગં ખ:રુ  

ચાવીને ખાઈ ઉપર એક કપ Bધૂ  પીવાથી રાતે પશાબે  કરવા 

ઉઠ|ુ ંપડ( ુ ંનથી. (૭) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કર# 

પીપર�ુ ં ,ણૂ/ ભભરાવી ખાવાથી બq+]નોુ ૂ  રોગ મટM છે. (૮) 

પાકા અનનાસની છાલ અને >દરનો કઠણ ભાગ કાઢ# નાખી 

બાક#ના ભાગનો રસ કાઢ#, @Sુ, \યફળ, પીપર અને સચળનીં  

�ક#ૂ  તથા સહજM  >બર નાખી પીવાથી બq+]નોુ ૂ  રોગ મટM છે. 
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(૯) મથીનીે  ભા@નો ૧૦૦ �ામ રસ કાઢ# ૧.૫ �ામ કાથો અને 

૩ �ામ સાકર મળવીે  પીવાથી બq+]નોુ ૂ  રોગ મટM છે. (૧૦) 

પાકા ંકળાM  ંવ� ુ6માણમા ંખાવાથી બq+]ુ ૂ  મટM છે. (૧૧)  વડની 

છાલનો ઉકાળો !દવસમા ં ચાર-પાચં વાર ૧-૧ &લાસ ભર#ને 

પીવાથી  બq+]નીુ ૂ  તકલીફ મટM છે.  

બહMરાશબહMરાશબહMરાશબહMરાશ  ધોળ# 8ગળ#નાુ ં  રસના ંટ#પા ંરોજ બે વખત કાનમા ં

નાખવાથી બહરાશM  મટM છે. 

બળતરાબળતરાબળતરાબળતરા  (:ઓુ  દાહ-બળતરા) (૧) એલચીને આમળાનાં  

રસ કM તનાે  ,ણૂ/ સાથે લ◌ેવાથી શર#રની બળતરા મટM છે. (૨) 

કાળ# Pાc રા]ે પ◌ાણીમા ંપલાળ# રાખી સવારM મસળ#, ગાળ# 

(Qચાૂ  કાઢ# નાખી), @Sનીુ  �ક#ૂ  અને સાકર નાખી પીવાથી 

િપFનો દાહ મટM છે. (૩) Pાc અને ખડ# સાકર એક] કર# 

સવારM ખાવાથી શર#રમા ં થતો દાહ મટM છે. (૪) કોકમને 
ચટણીની માફક પીસી, પાણી સાથે મળવીે , ગાળ#, સાકર નાખી 

ત�ે ં ુ શરબત બનાવીને પીવાથી િપFનો દાહ મટM છે. (૫) 

ગાયની છાસમા ં કપ8ુ ં ભaજવી તે કપડાનો રોગીને �પશ/ 

કરાવતા રહવાથીM  રોગીની બળતરા મટM છે. (૬) ગાય�ુ ં ઘી 

હાથે-પગ ે ઘસવાથી હાથે-પગ ે થતી બળતરા મટM છે. (૭) 

શર#રના કોઈ પણ ભાગમા ંથતી ભયકરં  બળતરામા ંBધમાૂ  ંતલ 

વાટ#ને આછો લપે  કરવાથી �વર#ત લાભ થાય છે.  (૮) 
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ચોખાની ધાણી (મમરા)  અને ખડ# સાકરનો ઉકાળો કર# 

વારવારં  પીવાથી દાહ-બળતરા મટM છે. (૯) તાદળ\નોં  રસ 

થોડ# સાકર મળવીે  પીવાથી હાથપગના ં તZળયાની બળતરા, 

પશાબનીે  બળતરા અને વારવારં  થતો ઉનવા મટM છે. (૧૦) 

પાલખના પાનના રસના કોગળા કરવાથી ગળાની બળતરા મટM 

છે. (૧૧) ધાણા રા]ે પાણીમા ંપલાળ# રાખી સવારM ગાળ#, તમાે  ં

૧૦ �ામ સાકર મળવીે  પીવાથી િપF�વરનો દાહ મટM છે. (૧૨) 

ધાણા અને સાકર લવાથીે  પટમાે  ંથતી બળતરા મટM છે. (૧૩) ૧-

૧ તોલો ધાણા અને @Sુ અધકચરા ં ખાડ#ં  ૨૦ થી ૩૦ તોલા 

પાણીમા ંરા]ે પલાળ# રાખી સવારM મસળ# ગાળ# સાકર નાખી 

ચાર છ !દવસ પીવાથી કોઠાનો દાહ શાતં થાય છે. હાથ-પગની 

બળતરા પણ Bરૂ  થાય છે. (૧૪) �રાૂ  કોળા�ુ ંઘીમા ંશાક કર#ને 

ખાવાથી અથવા તનોે  રસ કાઢ#, તમાે  ંખાડં મળવીે  સવાર-સાજં 

અધ� અધ� કપ પીવાથી h�કળુ  માિસક આવ(ુ ં હોય, શર#રમા ં

બળતરા રહતીM  હોય અને લોહ# ઘટ# ગHુ ંહોય તો તમાે  ંઉFમ 

ફાયદો કરM છે. (૧૫) શર#રમા ં બળતરા થતી હોય તો વડના 

Bધમાૂ  ં સાકર મળવીે  લવાથીે  િપF6કોપ શાતં થાય છે અને 

Cખ, હાથ-પગના ંતZળયા,ં પશાબે  તથા પટે  વગરનીે M  બળતરા 

મટM છે.  (૧૬) સફરજનના ઝાડની ૪ �ામ છાલ અને પાન 

પીવાના ૨૦૦ �ામ ઊકળતા પાણીમા ં નાખી ૧૦-૧૫ િમિનટ 

Kધીુ  ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લઈ, તમાે  ંએક કકડો લa^નોુ  રસ અને 

૧૦-૧૫ �ામ ખાડં મળવીે  પીવાથી બળતરા Bરૂ  થાય છે. (૧૭) 
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પટે , Cખ, પગના ં તZળયા,ં હાથ, મp +]માગૂ / કM મળમાગ¾ 

બળતરા થતી હોય તો પગના તZળયે ગાય�ુ ં ઘી ઘસવાથી 

આરામ થાય છે. (૧૮) ૧ ચમચી સાકર અને ૧ ચમચી શતાવર# 

ગાયના ઘીમા ંમળવીે  સવાર સાજં ચાટવાથી બળતરામા ંઆરામ 

થાય છે. સાથે ૧-૧ &લાસ ગાય�ુ ં Bધૂ  પી|ુ.ં તીખી, તળલીે , 

ખાટ# અને ખાર# ચીજો ખાવી ન!હ. શતાવર# ન મળે તો એકલા ં

ઘી-સાકર ચાટવા ંઅને ૧ &લાસ નાZળયરે -તરોપા�ુ ંપાણી પી|ુ.ં 

(૧૯) ખ:રુ  પાણીમા ંપલાળ# રાખી બરાબર પલળ# \ય �યારM 

મસળ# લઈ અથવા ઠZળયા કાઢ# �ાઈOડરમા ંÎHસુ ³|ુ ંબનાવી 

પી|ુ.ં ખ:રુ -પાણી�ુ ં કોઈ િનિåત પ◌્રમાણ નથી. જbર +જબુ  

સવને  કરવાથી બળતરા મટM છે. (૨૦) હથળ#ે , પગના તZળયે  

બળતરા થતી હોય તો બોરડ#ના ંપાન ચાર તોલા, એલચી નગં 

ચાર અને ૨ તોલા સાકરને પાણીમા ં વાટ#, લસોટ# થોડ#વાર 

રહવાM  દ|M ં.ુ ચારકM  કલાક બાદ ગાળ#ને ધીમે ધીમે પી|ુ.ં  આ 

િમµણ ધીમે તાપે ઉકાળ#, ઠ8ું પાડ# પીવાથી પણ સાર# અસર 

કરM છે. 6યોગ થોડા !દવસ Kધીુ  િનયિમત કરવો. (૨૧) એક 

&લાસ પાણીમા ં એક લa^નોુ  રસ િનચોવી થોડ# ખાડં મળવીે  

પીવાથી િપFનો દાહ મટM છે. (૨૨) એક પાકા લa^નેુ ગરમ કર#, 

રસ કાઢ# તમાે  ં િસLધવ અને ખાડં મળવીે  પીવાથી િપFજOય 

ઊલટ# મટM છે. (૨૩) કોઈ પણ ર#તે નડતો ન હોય તો પાણીમા ં

ગોળનો ઘોળ બનાવી, ગાળ#ને !દવસમા ં ચાર-પાચં વખત 

અડધી અડધી વાડક# પીવાથી દાહ મટM છે. (૨૪) ધાણા-@રા�ુ ં
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,ણૂ/ ખાડં સાથે લવાથીે  ઍિસડ#ટ#ને લીધે ભોજન કયા/ બાદ 

છાતીમા ંબળતરા થતી હોય તો મટM છે. (૨૫) gણીનીૂ  ભા@નો 

રસ એક કપ ³ટલો પીવાથી શર#રની બળતરા શાતં થાય છે. 

(૨૬) શકલાે M  @S�ુ ુ ં,ણૂ/ ૧-૧ ચમચી !દવસમા ં]ણ વાર પાણી 

સાથે લવાથીે  શર#રની બધા જ 6કારની બળતરા શાતં થાય છે. 

(૨૭) Bધી છ#ણી માથામા ભરવાથી માથામા બળતરા થતી હોય ૂ ં ં

તો ત મટ છે M ે. (૨૮) Cખ િ]ફલા� પાણી છાટવાથી Cખોની ે ં ંુ

બળતરા શાત થાય છં ે. (૨૯) આમળાનો રસ શર#રM ચોળવાથી 

અન તના પાણીથી નાહવાથી શર#રની બળતરા મટ છે ે M ે . (૩૦) 

િપFળના પા]મા ં ૨૦૦ �ામ કોથમીરનો રસ અને ૨૦૦ �ામ 

તલ�ુ ં તલે  પાણીનો ભાગ બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ# તલે 

િનતાર# લ|ે ં.ુ આ તલનાે  માલીશથી હથળ#ે  અને પગના 

તZળયાની બળતરામા ં રાહત થાય છે. એનાથી માથાના તાય ં

સાધાનાં  Bઃખાવામાુ  ંપણ લાભ થાય છે.  

બાળકો�બાળકો�બાળકો�બાળકો� ુુુુ ંં ં ં   આરોઆરોઆરોઆરો&ય&ય&ય&ય    ઉધરસઉધરસઉધરસઉધરસ  (૧) ધાણા અને સાકરને 

ચોખાના ઓસામણમા ં િપવડાવવાથી બાળકોની ઉધરસ મટM છે. 

(૨)  દાડમના રસ�ુ ંચાટણ અથવા તનાે  ફળની છાલ પાણીમા ં

ઘસી ચટાડવાથી બાળકોની ઉધરસ મટM છે. (૩) અ◌ેલચીને 

ઘીના દ#વા પર સહજM  શક#ને  ે વાટ# મધ સાથે ચટાડવાથી 

ઉધરસમા ંફાયદો થાય છે. (૪) !દવસમા ંચારકM  વખત બાળકને 

સહજM  સહજM   કોપરલM  ચટાડવાથી ખાસીં  મટ# \ય છે. (૫) 
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વાસનાં  ઝાડમાથીં  નીકળતા સફદM  ગભન/  ે વશલોચનં  કહM છે. 

એનો ૧-૧ ચમચી પાઉડર દર ચારકM  કલાકના >તરM મધ સાથે 

ચટાડવાથી બાળકોની ખાસંી મટM છે. કાળ#કાળ#કાળ#કાળ#    ખાસીખાસીખાસીખાસીંં ંં  ( ( ( (qપaગqપaગqપaગqપaગુુુુ     કફકફકફકફ))))  
લસણની  ૧૦-૧૫ �ામ કળ# Bધમાૂ  ં પકાવી, ગાળ#, એ Bધૂ  

િપવડાવવાથી બાળકોની કાળ# ખાસીં  મટM છે. (૨) લસણનો ૨૦ 

થી ૩૦ ટ#પા ંરસ શરબતમા ંમળવીે  ચાર-ચાર કલાકM આપવાથી 

qપaગુ  કફ મટM છે. (૩) લસણની કળ#ઓને કચર#, પોટલી 

બનાવી, ગળામા ંબાધીં  રાખી વાસ લવાથીે  qપaગુ  કફ મટM છે. 

(૪) લસણના રસને ઓલીવ ઑઈલમા ંમળવીે  બાળકની છાતી 

અને પીઠ પર ચોળવાથી qપaગુ  કફ મટM છે. (૫) લસણની 

કળ#ઓને બાર#ક પીસી, કપડા પર પાથર#, પગના તZળયે તલે  

ચોપડ# પાટો બાધવાથીં  અને સવાર-સાજં પાટો બદલવાથી 

qપaગુ  કફ મટM છે.  ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#  ક◌ારલાનાM  ં ]ણ બી અને ]ણ 

કાળા ંમર# પાણી સાથે પXથર પર ઘસી બાળકને િપવડાવવાથી 

તીu ઊલટ# બધં થાય છે.    �ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ  8ગળ#ુ ં  અને ગોળ રોજ 

ખવડાવવાથી બાળકની �ચાઈ જલદ# વધે છે. ઝાડાઝાડાઝાડાઝાડા  (૧) 
\યફળ અને Kઠનૂં  ે ગાયના ઘીમા ં ઘસીને તનોે  ઘસરકો 

ચટાડવાથી બાળકને શરદ#ને લીધે થતા ઝાડા મટM છે. (૨) 

Kઠનૂં  ે પાણીમા ં ઘસી, તમાે  ં ઘી અને ગોળ મળવીે , અ%&ન પર 

સીઝવી, ચાટણ કર#ને ચટાડવાથી બાળકોની આમસ�હણીં  મટM 

છે. (૩) દાડમના ફળની છાલ પાણીમા ં ઘસી પાણી સાથે 

મળવીને  ે પાવાથી બાળકોનો અિતસાર મટM છે. (૪) બાળકના 
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ઝાડા બધં કરવા દાડમની છાલ પXથર પર ઘસી મધમા ં

ચટાડવી. (૫) થોડા તલ અને સાકર વાટ# મધમા ંચટાડવાથી 

બાળકોના લોહ#ના ઝાડા મટM છે.  િનPાિનPાિનPાિનPા  ૨૫૦ િમ.Zલ. પાણીને 
�બૂ ઉકાળ#, નીચે ઉતાર#, ૫૦ �ામ 8ગળ#�ુ ુ ંછ#ણ નાખી, ૫-

૧૦ િમિનટ રહવાM  દઈ, ઠ8ં ુ થયા બાદ ગાળ#, તમાથીે ં  એક 

ચમચી પાણીમા ંપાચકં ે  ટ#પા ંમધ મળવીે  બાળકને પાવાથી તે 

ઘસઘસાટ �ઘી \ય છે. દાતદાતદાતદાતંંંં    આવવાઆવવાઆવવાઆવવા  (૧)  ખ:રુ  ધોઈ 
ચોÀખા Kતરમાુ  ં પરોવી બાળકના ગળે બાધીં  દ|M ં,ુ ³થી એ 

ખ:રુ  સતત ,સ(ૂ ં ુરહM. ખ:રુ  ખાવાથી દાતં અ◌ાવવાની કોઈ 

પણ તકલીફ બાળકને થશે ન!હ. ખ:રુ  પૌ�<ટક હોવાથી બાળક 

મ◌ાટM એ શ%4તવધક/  પણ રહશM .ે (૨) લીલી તા@ હળદરનો રસ 

બાળકના મKઢાૂ (પઢાે ) પર !દવસમા ંબ]ણે  વખત ચોપડવાથી 

દાતં આવવામા ં કોઈ તકલીફ રહતીM  નથી.    કફકફકફકફ  (૧) ચણાની 
દાળથી સહજM  ઓછા 6માણમા ંપાપડખાર અને ગોળ એક] કર#, 

તમાે  ંજરાક ધાવણ મળવીે  બાળકને પીવડાવવાથી કફ Äટો પડM 

છે, બાળકની સસણી મટM છે. (૨) નાગરવલનાે  પાનને એર!ડHં ં ુ

ચોપડ#, સહજM  ગરમ કર#, નાના બાળકની છાતી પર +ક#ૂ , 

ગરમ કપડાથી હળવો શકે  કરવાથી બાળકની છાતીમા ંભરાયલોે  

કફ Äટો પડ# \ય છે. િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ----    ¢<ટh<ટતા¢<ટh<ટતા¢<ટh<ટતા¢<ટh<ટતાુુ ુુ  (૧) શાર#!રક અન ે

માનિસક િવકાસ ³ બાળકનો ન!હ થતો હોય તને  ે દરરોજ 

આહારમા ંશÔ તટલાે  >Qર#તુ  ઘW�ુ ંસવને  કરાવ|ુ.ં >Qર#તુ  

ઘW િનયિમત લવાથીે  બાળકનો સવાગ}  િવકાસ અવ�ય શÔ 
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બને છે. (૨) બટાટાનો તાજો રસ ૧-૧ નાનો કપ સવાર-સાજં 

િનયિમત આપવાથી નાના બાળકનો િવકાસ બરાબર ન થતો 

હોય તમાે  ંફાયદો થાય છે. બટાટાનો તાજો રસ એટલો િનદ�ષ 

છે કM સાવ નાના ંધાવતા ંબાળકોને પણ આપી શકાય. બટાટાના 

રસ�ુ ં6માણ બાળકની અવ�થા અને અOય પ!ર%�થિત અ�સારુ  

ન�# કર|ુ ં જોઈએ. (૩) પાકા ં ટામટાનોે ં  તાજો રસ નાના ં

બાળકોને !દવસમા ંબે-]ણ વાર િપવડાવવાથી બાળકો િનરોગી, 

બળવાન અને ¢<ટh<ટુ  બને છે. (૪) ખ:રનીુ  એક પશીે  ૧૦ 

�ામ ચોખાના ધોવાણ સાથે મળવીે  �બૂ વાટ# થો8ુ ં પાણી 

મળવીે  6વાહ# બનાવી નાના ંબાળકને બ]ણે  વખત આપવાથી 

નબળા,ં કતાં ઈ ગયલાે  ં શર#રવાળા ંબાળકો ¢<ટh<ટુ -ભરાવદાર 

થાય છે. (આ 6યોગ બાળકોને સારામા ંસારો ટોિનક ખોરાક hરોુ  

પાડM છે.) (૫) >@રવાT Bધ પાવાથી બાળકોન સાS પોષણ ં ે ંૂ ુ

મળ છે ે. (૬) સાકર અથવા ગોળ સાથે નાના ં બાળકોને કોપSંુ 

ખવડાવવાથી તમ�ે ં ુ Kકલકડ#ુ  શર#ર ¢<ટh<ટુ  થાય છે, 

શર#રમા ં ચરબીનો વધારો થાય છે. (૭) િનયિમત પપૈHુ ં

ખવડાવવાથી બાળકોની �ચાઈ વધી શર#ર મજ^તૂ અને 

તBર�તં ુ  બને છે. QિમQિમQિમQિમૃૃૃૃ  (૧) એક ચમચી 8ુગંળ#નો રસ આપવાથી 

અ½ ખાતા ંબાળકોના ઝીણા Qિમૃ  મર# \ય છે, અને ફર# થતા 

નથી તથા બદહજમી પણ મટM છે. (૨) છાસમા ંવાવડaગ�ુ ં,ણૂ/ 

નાખી પાવાથી બાળકોના Qિમૃ  મટM છે.  Cચક#Cચક#Cચક#Cચક# (૧) ધોળ# 
8ુગંળ#ને ચીર#, કચર#, Kઘાડવાથીું  બાળકોની Cચક#મા-ંતાણમા ં
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ફાયદો કરM છે. (૨) બાળકન Cચક# આવતી હોય તો bPાcે , 

ટકણ અન પીપળાની વડવાઈ મધમા ચટાડવાથી રાહત થાય ં ે ં

છે. ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#     \ં^નાુ  ૫૦૦ �ામ રસમા ં ૧૨૫૦ �ામ સાકર 

મળવીે  ઉકાળ# ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ ં અને કપડાથી 

ગાળ# શીશીમા ં ભર# રાખ|ુ.ં ૨૦ થી ૨૫ �ામ આ શરબત 

ચારગણા પાણીમા ંમળવીે  બાળકોને પાવાથી બાળકોની ઊલટ# 

મટM છે. BધનીBધનીBધનીBધનીૂૂ ૂૂ     ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#  (૧) ટામટાનોે  એક-બ ેચમચી રસ Bધૂ  

િપવડાવતા ંપહMલા ંઆપવાથી બાળકોને થતી Bધનીૂ  ઊલટ# મટM 

છે. (૨) લa^નાુ  રસમા ં મધ મળવીે  ચટાડવાથી બાળકો�ુ ં Bધૂ  

ઓક|ુ ંબધં થાય છે. શરદ#શરદ#શરદ#શરદ# (૧) હળદર અને Bૂધ ગરમ કર# 

સહજM  મીRંુ અને ગોળ નાખી િપવડાવવાથી બાળકોના ંશરદ#, કફ 

અને સસણી મટM છે. (૨) બq ુનાના ંબાળકોને શરદ#મા ંમધ અને 

આBનોુ  રસ ભેગા ં કર# સવને  કરાવવાથી રાહત થશે. અપચોઅપચોઅપચોઅપચો     
\ં^નાુ  ૫૦૦ �ામ રસમા ં ૧૨૫૦ �ામ સાકર મળવીે  ઉકાળ# 

ચાસણી કર# શરબત બનાવ|ુ ં અને કપડાથી ગાળ# શીશીમા ં

ભર# રાખ|ુ.ં ૨૦ થી ૨૫ �ામ આ શરબત ચારગણા પાણીમા ં

મળવીે  બાળકોને પાવાથી બાળકોનો અપચો મટM છે. આફરોઆફરોઆફરોઆફરો----
અપચોઅપચોઅપચોઅપચો (૧) નાગરવલનાે  પાનના રસમા ં મધ મળવીે  

ચટાડવાથી અપાન વાHનીુ  Äટ થઈ નાના ં બાળકોનો આફરો 

તથા અપચો તરત જ મટM છે. (૨) કારલીનાM  પાનના રસમા ં

થોડ# હળદર નાખી નાના બાળકને પાવાથી બાળક�ુ ંપટે  ચઢ�ુ ં
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હોય તો મટ# \ય છે. દમદમદમદમ  ધાણા અને સાકરને ચોખાના 

ઓસામણમા ં િપવડાવવાથી બાળકોનો દમ મટM છે. +]ૂા+]ૂા+]ૂા+]ૂાવરોધવરોધવરોધવરોધ     
લa^નાુ  ં બી અધકચરા ં ખાડ#ં  8ટ#માૂં  ં ભર# ઉપર ઠડાં  પાણીની 

ધાર કરવાથી બાળકોનો +]ાવરોધૂ  મટM છે. બાળકનોબાળકનોબાળકનોબાળકનો    તાવતાવતાવતાવ  
(૧) એકાદ નાની ચમચી મર#�ુ ં ,ણૂ/ ગરમ પાણીમા ં સવાર-

સાજં અ◌ાપ|ુ.ં 6યોગ બાદ બાળકને એકાદ કલાક અ◌ારામ 

કરાવવો. બાળકનો સામાOય તાવ અ◌ા 6યોગથી બી@ કોઈ 

પણ \તની દવા વગર ઊતર# \ય છે. (૨) ઘરM તૈયાર કરgM ં ુકM 

બ\રમા ં મળ(ુ ં ગળોસ��વ qફાળાૂં  પાણીમા ંએક ચપટ# ³ટgુ ં

આપપવાથી નાના બાળકનો સમાOય તાવ ઝડપભરે ઊતર# 

\ય છે. પથાર#માપથાર#માપથાર#માપથાર#મા ંં ં ં   પશાબપશાબપશાબપશાબેેેે   (૧) કાળા તલ રા]ે બાળકને 

ખવડાવવાથી પથાર#મા ં પશાબે  કરવાની તકલીફ મટM છે. (૨) 

આમળા ં અને હળદર�ુ ં સમાન ભાગ ે બનાવલાે  ૧-૧ ચમચી 

,ણ�ૂ ં/  ુમધ સાથે બાળકને !દવસમા ં]ણ વાર સવને  કરાવવાથી 

પથાર#મા ંપશાબે  કરવાની તકલીફ મટM છે. (૩) Kકાૂ  ંઆમળા�ં ં ુ

,ણૂ/ ૧૦૦ �ામ અને ૫૦૦ �ામ મધ�ુ ંિમµણ કર# સવાર-સાજં 

૧-૧ ચમચો બાળકને આપવાથી એની પથાર#મા ં પશાબે  

કરવાની તકલીફ મટM છે. (૪) સા³ં 6વાહ# બને તટgે ં ુઓÕ ં

આપ|ુ ં અને સાજનાં  આહારમા ં બટાટા અવ�ય આપવા. સા³ં 
બટાટા ખાવાથી રા]ે પશાબે  કરવાની તકલીફ મટM છે. 

બાળકો�બાળકો�બાળકો�બાળકો� ુંુ ંુ ંુ ં        ઔષધઔષધઔષધઔષધ લa^નોુ  રસ ૩ ચમચી, ,ના�ૂ ં ુ િનતારgM ં ુ
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પાણી ૨ ચમચી, મધ ૧ ચમચી અને અજમા�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ ૧ 

ચમચી િમµ કર# બાટલીમા ં ભર# રાખ|ુ.ં નાના ં બાળકોને 

એમાથીં  ૧૦ ટ#પા ં³ટલી દવા સવાર-સાજં પાવાથી ધાવણ ન 

પચ(ુ ં હોય તો આ ઔષધ !હતાવહ છે. એનાથી બાળકોની 

પટનીે  ,કંૂ, આફરો, ઊબકા, ઊલટ#, ઝાડા અને વાHનાુ  િવZભ½ 

િવકારોમા ંતથા �તનપાન કરતા ંબાળકોમા ં�તનપાન કયા/ પછ# 

ધાવણ કાઢ# નાખતા ં હોય એવી બધી િવQિતઓમાૃ  ં ઉપયોગી 

થાય છે. લa^ુ ંખા`ંુ હોવા છતા ં િપFશામક છે. એ વાH�ુ ુ ંપણ 

શમન કરM છે અને જઠરા%&ન 6દ#�ત કરM છે. ચમક|ચમક|ચમક|ચમક|ુંુ ંુ ંુ ં બાળક 
વારવારં  ગભરાઈને, ઝબક#ને \ગી જ(ુ ં હોય, તો Zબલોર# 

પXથર કાળા દોરામા ં પરોવી ગળે બાધવાથીં  બાળક િનભય/  

થાય છે. પટનોપટનોપટનોપટનોેે ેે     BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુ ુુ  (૧) નાના બાળકને પટમાે  ં Bઃખ(ુ ુ ં

હોય અને પટે  Øલી ગHુ ં હોય તો અડધી ચમચી !હLગ બે-]ણ 

ટ#પા ંÉાOડ# કM પાણીમા ંપ�ટે  બનાવી 8ટ#માૂં  ંલગાવવાથી પટનોે  

Bઃખાવોુ  મટM છે. !હLગને ગરમ કર#ને પણ  પટે  પર ચોપડ# 

શકાય. (૨)  (લસીના પાનના રસમા થા◌ોડ# Kઠ મળવીન ુ ં ૂં ે ે

પાવાથી બાળકોન પટની ,ક મટ છે ે ૂં M ે . મp આવ|મp આવ|મp આવ|મp આવ|ુંુ ંુ ંુ ં નાના 
બાળક� મp ગરમીથી આવી ગH હોય તો બકર#ના Bધની શડ ુ ું ં ેૂ

પાડવાથી લાભ થાય છે. સસણીસસણીસસણીસસણી  (૧) બાળકને સસણી થાય તો 
નાગરવલ�ે ં ુપાન અને લિવLગ પાણીમા ંઉકાળ#, ચોળ#, ગાળ#ને 

સહજM  ટકણખારં  નાખી પીવડાવવાથી રાહત થાય છે. (૨) 
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ગાયના +]માૂ  ં ચપટ# હળદર નાખી િપવડાવવાથી બાળકોની 

સસણી મટM છે.  

બે�d�બે�d�બે�d�બે�d�ુુુુ  (૧) મર#�ુ ં,ણૂ/ Cખમા ંCજવાથી માણસ બ��ે ુ  થઈ 

ગયો હોય તો ચતનમાે  ંઆવે છે. (૨) 8ગળ#ુ ં  પર ચાર ચીર# 

+ક#નૂ  ે તરત જ બહોશે  માણસને Kઘાડવાથીૂં - નાક આગળ 

ધરવાથી બહોશીે  Bરૂ  થાય છે. 

�લડ�લડ�લડ�લડ    6ેશર6ેશર6ેશર6ેશર (૧) તાબાનાં  વાસણમા ંસોનાનો કM ચાદ#નોં  ૧૦ 

�ામનો `કડોૂ  નાખી પાણી અડ�ુ ં થઇ \ય �યા ંKધીુ  ઉકાળો. 

આ પાણી !દવસમા ંબ]ણે  વાર પીવાથી �લડ6ેશર મટ# \ય 

છે. (૨) નારગીં  ખાવાથી લોહ#�ુ ં�,ુ ંદબાણ ઘટM છે. (૩) લસણ 

પીસી Bધમાૂ  ં પીવાથી �લડ6શરમાે  ં અ�યતં ફાયદો થાય છે. 

લસણ �લડ6શરનીે  રામબાણ ઔષિધ છે. (૪) લસણ, Øદ#નો, 

ધાણા, @Sુ, મર# અને િસLધવની ચટણી બનાવી ખાવાથી 

�લડ6શરે  ઓÕ ંથાય છે. (૫) બે ચમચી મધમા ંએક ચમચી 

લa^નોુ  રસ એકરસ કર# સવાર-સાજં પીવાથી લોહ#�ુ ં દબાણ 

ઓÕ ં થાય છે. (૬) સપગધા�/ ં ં ુ ૨-૩ �ામ ,ણૂ/ !દવસમા ં ]ણ 

વાર પાણી સાથે ફાકવાથી લોહ#�ુ ંદબાણ ઘટM છે. (૭) ચોખા�ુ ં

વ� ુ 6માણમા ં સવને  કર|ુ ં એ હાઈ �લડ6શરનીે  એક ઉFમ 

Zચ!ક�સા છે. ચોખા�ુ ંસવને  અOય 6કારM હાિનકારક ન હોય તો 

બી\ કોઈ પણ ખોરાક કરતા ંચોખા વ� ુ6માણમા ંખાવા. ³ 
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લોકો ચોખા વ� ુ 6માણમા ં લતાે  હોય છે તમને  ે લોહ#�ુ ં �,ુ ં

દબાણ ભા&યે જ હોય છે. (૮) જો લોહ#�ુ ંદબાણ �બૂ વધી \ય 

તો તને  ે તા�કાZલક ની,ુ ં લાવવા માટM પથાર#મા ં િનિå÷ત થઈ 

Kઈૂ જ|ુ,ં િવચાર, ભય, ZચLતા છોડ# દવાM ,ં મન શાતં રાખ|ુ ંઅને 

બરફનો `કડોૂ  Bટ#ૂં  પર +ક#ૂ  રાખવાથી �લડ6શરે  નૉમલ/  થશે. 

(૯)    શાકાહાર#ઓનશાકાહાર#ઓનશાકાહાર#ઓનશાકાહાર#ઓનેેેે    હાઈ�લડ6શરનીહાઈ�લડ6શરનીહાઈ�લડ6શરનીહાઈ�લડ6શરનીેે ેે     સમ�યાસમ�યાસમ�યાસમ�યા    ઓછ#ઓછ#ઓછ#ઓછ#    રહરહરહરહMMMM    
છછછછેેેે. શાકાહાર#ઓ પોટિશયમM  વ� ુલતાે  હોવાથી �લડ6શરે  ની,ુ ં

રહવાથીM  ¢દયરોગનો qમલોુ  અને ક#ડની ફઈલM  થવા ³વી 

બીમાર#�ુ ંજોખમ ઓÕ ંરહM છે. (૧૦) ઝીણી દળલીે  મથીે  સવાર-

સાજં ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે િનયિમત કાયમ લવાથીે  લોહ#�ુ ં

�,ુ ંદબાણ હોય તો તે સ6માણ જળવાઈ રહM છે. એ માટM બી@ 

કોઈ દવા લવાનીે  જbર રહતીM  નથી. (૧૧) ગળો, ગોખS અન ું ે

આમળા� સરખા ભાગ બનાવલ ,ણ રોજ સવારું ે ે ૂ / -સાજ ં ૧-૧ 

ચમચી પાણી સાથ લવાથી �લડ6શર ઓÕ થાય છે ે ે ં ે. (૧૨) રોજ 

સવારM સફરજનનો +ર�બોુ  ખાવાથી બી.પી. સામાOય થઈ \ય 

છે તથા યાદશ%4ત પણ તજે  બને છે. (૧૩) પાણી ક Bધમા �� M ંૂ ુ

િશલા�જત ઓગાળ# પીવાથી �લડ6શર થ( નથી અન થH હોય ે ં ે ંુ ુ

તો સાS થઈ \ય છું ે.  

લોલોલોલો    �લડ6શર�લડ6શર�લડ6શર�લડ6શરેેેે   (૧) ની,ુ-ંલો બીપી ધરાવતા લોકોને ÔારકM  

જxયા પછ# કM �Àયાૂ  પટેM ઉભા ઉભા પણ ચ�ર આવે છે. મા] 

બે &લાસ પાણી પીવાથી બીપી નૉમલ/  થઈ \ય છે. (૨) સરખા 
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ભાગ ેગાજરનો તાજો રસ અને Bધૂ  દરરોજ સવારM લવાથીે  લો 

�લડ6શરે  મટM છે. ફ!રયાદના બળાબળ અ�સારુ  Qલુ  6માણ 

\તે ન�# કર|ુ.ં (૩) Zચ]ક+ળૂ, અજમો, સચળં , Kઠંૂ, મર#, 

પીપર અને હરડ�M ં ુ સરખ ેભાગ ેબનાવgે ં ુ ,ણૂ/ સવાર, બપોર, 

સાજં પાણી સાથે લવાથીે  લો 6શરનીે  Zબમાર#મા ંરાહત થાય છે.  

ભગદરભગદરભગદરભગદરંંંં  ખરનીે  છાલ, હરડM, બહડાM  ંઅને આમળા ંસમાન ભાગે 

ખાડ#ં  ૨૦ �ામ �કોૂ  બે &લાસ પાણીમા ંએક કપ પાણી બાક# રહM 

�યા ંKધીુ  ઉકાળ# પછ# ગાળ#ને એક ચમચી વાવડaગ�ુ ં,ણૂ/ 

મળવીે  પીવાથી ભગદરં  રોગ મટM છે.  

ભ�મકભ�મકભ�મકભ�મક    િપF બગડવાથી િવદ&ધા@ણ/ થHુ ં હોય છતા ંપXય 

ન પાળે તો િપFનો અિધક 6કોપ થવાથી ભ�મક રોગ થાય છે. 

6Qિપતુ  થયgે ં ુિપF હોજર#મા ંગરમી વધાર# દM છે. આથી આખો 

!દવસ �ખૂ ર¿ા કરM છે. ગમે તટલોે  આહાર લવાે  છતા ંસતોષં  

થતો નથી. જxયા પછ# પણ �ખૂ લાગ.ે ³ટgુ ંખાય તટgે ં ુઓÕ ં

પડM. આહાર વધારM હોવા છતા ં દદÐ Bબળોૂ  પડM. આહાર ન 

આપવામા ંઆવે તો જઠરા%&ન તનેે ભ�મ કર# નાખતો હોવાથી 

આ રોગને ભ�મક ક¿ો છે. (૧) આ રોગમા ં ભસનાr  ં ઘી-Bધૂ , 

કળાM ,ં ખ:રુ , માવાની મીઠાઈઓ ³વો પચવામા ં ભારM આહાર 

આપવો. ચાર-પાચં !હમજે રોજ રા]ે ચાવીને ખાવી. (૨) ઘીમા ં

પાકા ંકળાM  ંખાવાથી અથવા કળનોM  રસ પીવાથી ભ�મક રોગ મટM 
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છે. (૩) દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી !દવલે  એક કપ Bધમાૂ  ં

અથવા એક ચમચી ઘીમા ંલવાે થી ભ�મક રોગ મટM છે. (૪) એક 

+ãીુ  ચણા રાતે પાણીમા ંપલાળ# રાખી સવારM એ પાણી ગાળ#ને 

પીવાથી થોડા !દવસોમા ંભ�મક રોગ મટM છે. (૫) શરડ#નોે  ��ુ 

રસ !દવસમા ંબ-ે]ણ વાર પીતા રહવાથીM  ભ�મક રોગ મટM છે.  

ભાગેgભાગેgભાગેgભાગેgં ંં ંં ંં ંુુ ુ ુ   હાડQહાડQહાડQહાડQુુુુંં ંં  (૧) લસણની કળ# ઘીમા ં તળ# ખાવાથી 
ગમે ત|ે ં ુભાગgં ે ં ુહાડQંુ સધાયં  છે. (૨) લસણ, મધ, લાખ અને 

સાકરને ચટણી માફક પીસી ઘીમા ંમળવીે , રોજ ખાવાથી ભાગgં ે ં ુ

કM ઊતર# ગયgે ં ુહાડQંુ સધાયં  છે. 

�ખ�ખ�ખ�ખૂૂૂૂ  (૧) >@ર ખાવાથી જઠર સતજે  બને છે તથીે  �ખૂ સાર# 

લાગ ેછે. (૨) આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ અને િસLધવ એક] કર# 

ભોજનની શbઆતમા ંલવાથીે  અ%&ન 6દ#�ત થઈ +ખનીુ  �d�ુ  

કરM છે. (૩) પપૈHુ ંખાવાથી �ખૂ ઊઘડM છે. (૪) પાચન શ%4ત 
મદં હોય અને �ખૂ લાગતી ન હોય તો થોડા !દવસ રોજ સવારM 

ચોસઠ 6હર# પીપર�ુ ં મધ સાથે સવને  કર|ુ.ં  કફના રોગો, 

;ાસ અને શરદ#મા ંપણ એ !હતાવહ છે. (૫) બી કાઢલીM  Pાc 

૨૦ �ામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ િમ.Zલ. Bધૂ  પીવાથી �ખૂ ઊઘડM છે. 

(૬) ભોજનના એક કલાક પહલાM  ંથો8ુ ંગરમ પાણી પીવાથી �ખૂ 

લાગ ે છે અને પાચનશ%4ત વધે છે. (૭) દરરોજ સવાર-સાજં 



 418 

લિવLગ�◌ુુ ં  બાર#ક ,ણૂ/ મધ સાથે ૧-૧ ચમચી લવાથીે  �ખૂ 

ઊઘડM છે. લિવLગ ગરમ હોવાથી �ખૂ ઊઘડtા પછ# 6યોગ બધં 

કરવો. 

ભોજનભોજનભોજનભોજન----સમયસમયસમયસમય યો&ય સમય કરg ભોજન આરો&ય 6દાન ે M ંુ

કરનાર# બાબતોમા µ<ઠ છં ે ે . દરક ¥ય%4તનો જમવાનો સમય M

તના ¥યવસાયે , ધમ/, પ!ર%�થિત, વગર 6માણ :દો :દો હોય ે M ે ુ ુ

છે, પર( દરક ¥ય%4ત ³ િનિåત સમય દરરોજ ભોજન કરતી ં M ેુ

હોય તે સમય જ તમણ ભોજન કર| જોઈએે ે ે ંુ . એ જ તમનો ે

જમવાનો ઉZચત કાળ છ અન આ ઉZચત સમયમા ભોજન ે ે ં

કરવાથી જ આહાર� યો&ય પાચન થાય છું ે, શર#ર �વ�થ રહ M

છે. ભોજનના સમય િવષ એ| પણ કહવાH છ ક ે ં M ં ે Mુ ુ शत ं/वहाय 

भो�8यम|्| એટલ ક સો કામ છોડ#ન પણ ે M ે (ભોજનનો સમય 

થઈ ગયો હોય તો) જમી લ| જોઈએે ંુ  

મગજનીમગજનીમગજનીમગજની    ગરમીગરમીગરમીગરમી     (૧) આમળાના ,ણનૂ ે/  Bધમાૂ  ંકાલવી 

\ડ# થપલીે  કર# રા]ે Kતીૂ  વખતે મગજના ભાગ પર માથા 

પર બાધીં  રાખવામા ં આવે તો મગજની ગરમી ઘટM છે. (૨) 

ખટમીઠા દાડમનો ૨૦૦ �ામ રસ લઈ, ૨૫ �ામ મમરાનો લોટ 

અને ૨૫ �ામ સાકર મળવીે  પીવાથી મગજની ગરમી મટM છે. 

(૩) એરડાનાં  પાન પર માખણ ક◌ ે ઘી ચોપડ# તાળવા પર 

બાધવાથીં  મ�તકની ગરમી મટM છે. (૪) કોળાનો +ર�બોુ  (:ઓુ  
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અ�મુ ) ખાવાથી માથાની ગરમી, Èમ, ચકર#, ઉOમાદ વગરેM 

મટM છે. 

મગજનીમગજનીમગજનીમગજની    શ%4તશ%4તશ%4તશ%4ત  િશયાળાની વહલીM  સવારM દરરોજ ખાલી 

પટેM ૨૦-૩૦ �ામ કા:ુ ખાઈ ઉપર મધ ચાટવાથી મગજની 

શ%4ત તથા યાદશ%4ત વધે છે. 

મગજનીમગજનીમગજનીમગજની    શરદ#શરદ#શરદ#શરદ#     mદ#નાનો તાજો રસ અથવા અક/ 

મગજની શરદ# Bરૂ  કરM છે. 

મચકોડમચકોડમચકોડમચકોડ  (૧) ગોળની સહજM  ગરમ ચાસણીમા ંચણાના ંફોતરા ં
મળવીે  બાધવાથીં  હાથ-પગનો મચકોડ મટM છે. (૨) માર, 

+ઢૂમાર, સો\મા ંઅ◌ા◌ંબા હળદર મીઠા સાથે ચોપડવી, તમે  જ 

પા ચમચી ³ટલી ,ણૂ/ bપે ફાકવી. લોહ# \મી ગHુ ં હોય તો 

લપે  કરવાથી લોહ# િવખરાઈે  \ય છે અને સોજો ઊતર# \ય 

છે ©.   

મ�છરમ�છરમ�છરમ�છર----મકોડાનામકોડાનામકોડાનામકોડાનાંંંં     ડખડખડખડખંંંં લa^નોુ  રસ ઝર#ે  મ�છર, 

મકોડાનાં  ડખં પર ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. મધમાખીનામધમાખીનામધમાખીનામધમાખીના    
ડખડખડખડખંંંં  (૧) Kવાુ  અને િસLધવને પાણીમા ં મળવીે  ચટણી માફક 
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પીસી મધમાખીના ડખં પર લપે  કરવાથી ડખનીં  વદનાે  મટM છે. 

(૨) મીRંુ ચોળવાથી મધમાખીના ડખંમા ંરાહત થાય છે. 

 

મ�છરોનોમ�છરોનોમ�છરોનોમ�છરોનો    ]ાસ]ાસ]ાસ]ાસ  (૧) નારગીનાં  ંછોડા ંમ�છર મારવાની 

એક ઉFમ ઔષિધ છે. નારગીનાં  ંKકાૂ  ંછોડાનોં  �પૂ દરરોજ રાતે 

એકાદ કલાક ધીમા તાપે કરવો. મ�છરો મર# \ય છે અથવા 

ઘરથી Bરૂ  જતા રહM છે. નારગીનાં  ંKકવલાૂ ે  ંછોડા ંબ\રમા ંપણ 

મળે છે. (૨) મ�છરોનો ]ાસ રા]ે Kતીૂ  વખતે પથાર#મા ં

ચપાનાં  ં આઠ-દસ Kકાૂ  ં બી આમતમે  વર#ે  દવાથીM  મ�છરોનો 

]ાસ મટM છે.   

મ�6મેહમ�6મેહમ�6મેહમ�6મેહુુુુ     :ઓ:ઓ:ઓ:ઓુુુુ     ડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સ    

મનોબળમનોબળમનોબળમનોબળ  માલકાગણી�ં ં ુ તલે  બ�બ ે ટ#પા ં Bધૂ  સાથે 

લવાથીે  મનોબળ વધે છે અને ZચLતા-!ડ6શનથીે  Äટકારો થાય 

છે; ઉ�સાહ-તરવરાટ વધે છે. માલકાગણી�ં ં ુતલે  બ\રમા ંબq ુ

મp=ુ ંનથી મળ(ુ.ં 

મરડોમરડોમરડોમરડો (૧) કાચી કM પાક# કર#નીM  છાલ Äદ#નં -ેવાટ#ને અથવા 

Kકવલીૂ ે  છાલનો પાઉડર મધ સાથે જbર# 6માણમા ં !દવસમા ં

]ણ-ચાર વખત લવાથીે  મરડો મટM છે. (૨) ખ:રનાુ  નાના 
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નાના `કડાુ  કર# અથવા વાટ#ને દહaમા ંનાખી રાય(ુ ંબનાવ|ુ.ં 

તમાે  ં નમક, મર,ુ,ં અ◌ાBુ, મર# વગરેM પણ નાખી શકાય. 

અ◌ા|ુ ંરાય(ુ ં!દવસમા ંચારકM  વખત ૧-૧ વાડક# ³ટgુ ંખાવાથી 

મરડો જbર મટ# \ય છે. (૩) Qટ\!ર<ટુ  ૩-૩ ચમચી !દવસમા ં

]ણ વાર, Qટજુ  ઘનવટ#, સ@વનીં  વટ# અને Zચ]કા!દવટ# 

દરકનીM  ૧-૧ ગોળ# !દવસમા ં]ણ વાર મોળ# છાસ સાથે લવીે . 

લવણ ભા�કર ,ણૂ/ ૧-૧ ચમચી સવાર-સાજં લ◌ે|ુ ંઅને સાદો 

ખોરાક લવાથીે  મરડો મટM છે. (૪)  બાવળની ૧૦૦ �ામ તા@ 

Qણીૂ  શaગને ૨૫ �ામ mલાવલીે  ફટકડ# સાથે ખરલમા ં �બૂ 

=ટ#ૂં Ðલસોટ# ચણાના મોટા દાણા ³વડ# ગોળ# બનાવવી. ૨-૨ 

ગોળ# સવાર-સાજં લવાથીે  �બૂ :નોૂ  આમH4તુ  મરડો મટM છે. 

(બ\રમા ં મળતી ફટકડ# લાવી, બરાબર ધોઈ, તાવડ#-

કલાડ#મા ંધીમા તાપે ગરમ કરવાથી ઓગળ# જશે. પછ# સહજM  

વધારM ગરમ કરવાથી પાણીનો ભાગ ઊડ# જવાથી પતાK ુબની 

જશે. આ થઈ mલાવલીે  ફટકડ#. ઔષધમા ંmલાવલીે  ફટકડ# જ 

વપરાય છે.) આ ઉપચાર સળગં  આઠ !દવસથી વધારM કરવો 

ન!હ. (૫)  ,નોૂ  ��ુ કર# ૨૪ કલાક પાણીમા ંપલાળ# રાખવો.  

પછ# એ ,ના�ૂ ં ુ િનતHુ} પાણી :Bૂ ુ  પાડ|ુ.ં અ◌ા પાણીમા ંસહજM  

ગરમ ઘી મળવીે  (પાણી�ુ ં 6માણ રોગના બળાબળ +જબુ  

લ|ે ં.ુ) એકાદ &લાસ !દવસમા ંબ]ણે  વખત પીવાથી મરડો મટ# 

\ય છે.  (૬) એક &લાસ પાણીમા ં૧ લa^નોુ  રસ નીચોવી ધીમે 

ધીમે પી જ|ુ.ં દર બે ]ણ કલાકના >તરM િનયિમત પીવાથી 
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કોઈ પણ 6કારનો મરડો મટ# \ય છે. (૭) એક પાકા લa^નેુ 

ગરમ કર#, રસ કાઢ# તમાે  ં િસLધવ અને ખાડં મળવીે  પીવાથી 

િપFજOય મરડો મટM છે. (૮) કળાM  ં લa^ ુ સાથે ખાવાથી મરડો 

મટM છે અને ખોરાક જલદ# પચ ે છે. (૯) કળાM  ં દહa મળવીે  

ખાવાથી મરડો અને ઝાડા મટM છે. (૧૦) ગાય�ુ ંBધૂ  અને પાણી 

સરખે ભાગ ેલઈ મા] Bધૂ  બાક# રહM �યા ંKધીુ  ઉકાળ# પીવાથી 

મરડો મટM છે. (૧૧) \ં̂ ડ#નીુ  છાલનો ૨૦ �ામ ઉકાળો મધ 

મળવીે  પીવાથી મરડો મટM છે. (૧૨) \ં̂ નાુ  ઠZળયા અને કર#નીM  

ગોટલી�ુ ંસમભાગ ે,ણૂ/ છાસ સાથે ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, 

સાજં લવાથીે  પટનીે  ,કંૂ તથા :નોૂ  મરડો મટM છે. (૧૩) તજ�ુ ં

૧.૫ �ામ ,ણૂ/ ગરમ પાણીમા ંલવાથીે  મરડો મટM છે. (૧૪) 

તા@ છાસમા ં બીલીનો ગભ/ મળવીે  પીવાથી મરડો મટM છે. 

(૧૫) દાડમના ફળની છાલ ૫૦ �ામ, લિવLગ�ુ ંઅધકચSંુ ,ણૂ/ 

૭.૫ �ામ અને ૫૦૦ િમ.Zલ. પાણી ઢાકણં  ઢાક#ં  ૧૫ િમિનટ 

ઉકાળ# ઠ8ું થાય �યારM ગાળ# !દવસમા ં]ણ વાર ૨૫-૫૦ �ામ 

³ટgુ ં પીવાથી નવો અિતસાર અને નવો મરડો Bરૂ  થાય છે. 

(૧૬) મર#�ુ ં બાર#ક ,ણૂ/ મધમા ંચાટ# ઉપર છાસ પીવાથી કM 

એકલી છાસ સાથે મર#�ુ ં ,ણૂ/ લવાથીે  મરડો મટM છે. (૧૭)  

માખણ, મધ અને ખડ# સાકર ખાવાથી મરડો મટM છે. (૧૮) મીઠા 

લીમડાના ં પાન ચાવીને ખાવાથી મરડો મટM છે. (૧૯) મથીનોે  

લોટ દહaમા ં કાલવીને ખવાથી મરડો મટM છે. (૨૦) મથીનીે  

ભા@ના રસમા ંકાળ# Pાc મળવીને  ેપીવાથી મરડો મટM છે. (૨૧) 
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રોજ ગરમ પાણી સાથે Kઠંૂ ફાકવાથી કM Kઠનોૂં  ઉકાળો બનાવી 

bિપયાભાર એર!ડHં ં ુ નાખી પીવાથી મરડો મટM છે. (૨૨) :નાૂ  

મરડાને સ�હણીં  કહM છે. એ�ુ ં ચમ�કાર# ઔષધ તે બ\રમા ં

મળ(ુ ંલવણ ભા�કર ,ણૂ/, દરરોજ ૧-૧ ચમચી સવાર, બપોર, 

સાજં વ!રયાળ#ના અક/ સાથે લ|ે ં.ુ ગમે તવોે  :નોૂ  અને Bઃસા¤યુ  

મરડો પણ મટ# \ય છે. (૨૩) દર ચારકM  કલાકM ૧ ચમચો આખી 

કM ,ણૂ/ bપમા ં મથીે  પાણી સાથે લવાથીે  મરડાની ફ!રયાદ 

ઝડપથી કોઈ પણ \તની દવા િવના મટ# \ય છે. (૨૪) 

ઈસબVલનો પાઉડર દહa ક છાસ સાથ !દવસમા બ વાર ુ M ે ં ે

લવાથી મરડો મટ છે M ે. (૨૫) ખસખસ અન સાકરની ફાક# ે

લવાથી મરડામા રાહત થાય છે ં ે.  (૨૫) કાચી વ!રયાળ# ³ટલી 

ખાઈ શકાય તટલીે  �બૂ ચાવીને !દવસમા ં ચાર-પાચં વાર 

ખાવાથી મરડો મટM છે. (૨૬) કડાછાલ� ,ણ દહaમા કાલવીન ું ૂ ં ે/
લવાથી મરડો મટ છે M ે.  

મસામસામસામસા-ડાઘડાઘડાઘડાઘ ચહરાM  પરના (૧) મોરની બીટ સરકામા ંમળવીે  

ચહરાM  પરના મસા પર દરરોજ !દવસમા ં]ણ વાર લાબાં  સમય 

Kધીુ  લગાડતા રહવાથીM  મસા Bરૂ  થાય છે. (૨) હળદર અને 

મીRંુ પાણીમા ં મળવીે  મસા પર લગાડતા રહવાથીM  બ-ે]ણ 

અઠવા!ડયામા ંમસા�ુ ં પSુ બની મસા Bરૂ  થાય છે. (૩) ભીના 

,નામા આB લસોટ# મસા ઉપર લગાવવાથી ધીર ધીર મસા ૂ ં M Mુ

ના^દ થાય છૂ ે.  
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મદા%&નમદા%&નમદા%&નમદા%&નંંંં     (૧) Kઠંૂ, તજ, mદ#નો, (લુસીના ં પાન, એલચી 

વગરનાે M  બોરQટાૂ  ,ણનાૂ /  બનાવલાે  ઉકાળાથી મદા%&નં  મટM છે. 

(૨) આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ અને િસLધવ એક] કર# ભોજનની 

શbઆતમા ંલવાથીે  મદા%&નં  મટM છે. (૩) રaગણા ંઅને ટામટા�ે ં ં ુ

Kપૂ બનાવી પીવાથી મદા%&નં  મટM છે. (૪) લસણ, ખાડં અને 

િસLધવ સરખા ભાગે મળવીે , બરાબર =ટ#ૂં , તમાે  ં બમ¡ુ ં

થી\વgે ં ુ ઘી મેળવી ચાટવાથી મદા%&નં  મટM છે. (૫) લa^નાુ  

રસમા ં ચોથા ભાગ ે ખાડં નાખી, ઉકાળ#, ચાસણી કર# શરબત 

બનાવ|ુ.ં શરબત ગરમ હોય �યારM જ કપડાથી ગાળ# ઠ8ંંુ  થાય 

એટલે શીશીઓમા ંભર# લ|ે ં.ુ આ શરબત ૧૫ થી ૨૫ �ામ લઈ, 

પાણી મળવીે  પીવાથી ગરમીની ¥યાQળતાુ , અપચો, ઊબકા, 

અSZચુ , ઊલટ#, મદા%&નં  અને લોહ#િવકાર મટM છે. (૬) Kઠંૂ, 

મર#, પીપર અને િસLધવ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ 

,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ �ામ બી કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક 

પીસી બરણીમા ં ભર# લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ 

પાચથીં  ૨૦ �ામ ³ટgુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી મદા%&નં  મટM છે. 

માથાનીમાથાનીમાથાનીમાથાની    તકલીફતકલીફતકલીફતકલીફ    માથામાથામાથામાથા    પરપરપરપર    ફોડલીફોડલીફોડલીફોડલી----દાSણકદાSણકદાSણકદાSણકુુુુ  લa^નોુ  

રસ અને સરિસHુ ં સરખે ભાગ ે મળવીે  ચોપડવાથી અને પછ# 

દહa મસળ#ને ધોવાથી થોડા જ !દવસોમા ંમાથા પરનો દાSણકુ  

રોગ મટM છે. (આ રોગમા ંમાથા પર નાની નાની ફોડલી થાય 
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છે, ચળ આવે છે અને ચામડ# કઠણ થઈ \ય છે.) માથાનીમાથાનીમાથાનીમાથાની    
�જલી�જલી�જલી�જલીુુ ુુ   ચણાનો લોટ પાણીમા ં મળવીે  માYુ ં ધોવાથી �જલીુ  

અને ફોડલી તા�કાZલક મટM છે. માથાનીમાથાનીમાથાનીમાથાની    િનબળતાિનબળતાિનબળતાિનબળતા// //   રા]ે ગરમ 

પાણીમા ં બદામ ભaજવી રાખી, સવારM ફોતરા ં કાઢ#, બાર#ક 

પીસી, Bધમાૂ  ંકાલવી, ઉકાળ#, ખીર બનાવવી. (બદામની ખીર 

વધારM ઉકાળવી ન!હ, ન!હતર પાચક P¥યો નાશ પામે છે.) આ 

ખીર ૨૦-૪૦ �ામ ³ટલી ખાવાથી માથાની િનબળતા/  મટM છે. 

માથાનોમાથાનોમાથાનોમાથાનો    ખોડોખોડોખોડોખોડો (૧) સરગવાના પાનના રસ�ુ ંમાથા પર મદન/  

કરવાથી માથાનો ખોડો મટM છે. (૨) સરગવાની શaગન પાણીમા ે ં

પલાળ#, ચોળ#, ગાળ#ન માથા પર લગાડવાથી માથાનો ખોડો ે

મટ છM ે. (૩) ચણોઠ#નો �કો તલમા િમૂ ે ં µ કર# ત તલ માથામા ે ે ં

નાખવાથી ખોડો મટ છM ે.  

માથાનોમાથાનોમાથાનોમાથાનો    BBBBુુુુ::::ખાવોખાવોખાવોખાવો  (૧) આમળા�ુ ં,ણૂ/, ઘી અને સાકર 

સરખે ભાગે લઈ 6ાત:કાળે ખાવાથી માથા�ુ ં�ળૂ મટM છે. (૨) 

ગરમીને લીધે માYુ ં Bુ:ખ( ુ ંહોય તો 8ગળ#ુ ં  કાપીને Kઘાડવાથીૂં  

કM બાર#ક પીસીને પગને તળિ◌યે ઘસવાથી િશરદદ/  મટM છે. (૩) 

ગાયના Bધમાૂ  ં Kઠંૂ ઘસી લપે  કરવાથી અને તનાે  પર b 

લગાડવાથી સાત-આઠ કલાકમા ં માથાનો ભયકરં  Bુ:ખાવો મટM 

છે. (૪) તજ પાણીમા ંઘસી ગરમ કર# લમણા પર લપે  કરવાથી 

અથવા તજ�ુ ં તલે  કM તજનો અક/ લમણા પર ચોળવાથી 
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શરદ#થી Bુ:ખ(ુ ં માYુ ં મટM છે. (૫) \યફળ ઘસીને લપે  

કરવાથી માથાનો Bુ:ખાવો મટM છે. (૬) Pાc, િપFપાપડો અને 

ધાણા ]ણને  ેપાણીમા ંભaજવી રાખી ગાળ#ને પીવાથી માથાનો 

Bુ:ખાવો મટM છે. (૭) લિવLગને પાણીમા ં લસોટ# કM વાટ# જરા 

ગરમ કર# માથામા ંઅને કપાળમા ંભરવાથી માથાનો Bુ:ખાવો 

મટM છે. (૮) સરગવાના પાનના રસમા ંમર# પીસી લપે  કરવાથી 

મ�તક�ળૂ મટM છે. (૯) સરગવાનો Vદરું  Bધમાૂ  ં પીસી માથા 

પર લપે  કરવાથી માથાનો Bુ:ખાવો મટM છે. (૧૦) સરગવાના ં

બી અને મર#�ુ ં,ણૂ/ Kઘવાથીૂં  છaકો આવી િશરદદ/  મટM છે. (૧૧) 

ગાય�ુ ં તા:ુ ં ઘી તથા Bધૂ  એક] કર# Cખમા ં Cજવાથી 

માથાનો Bુ:ખાવો મટM છે તથા Cખ લાલ થતી અટકM છે. (૧૨) 

જો માથાના Bઃખાવાુ મા ં વાHદોષુ  કારણ�તૂ હોય તો ગરમ 

પાણી અથવા KઠવાTૂં ં ગરમ પાણી પી|ુ.ં (૧૩) એક એક &લાસ 

તર^ચનોૂ  રસ !દવસમા ં ]ણ-ચાર વાર દર ]ણકે  કલાકના 

>તરM પીવાથી માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. એનાથી એ જડ+ળથીૂ  

પણ મટ# શકM છે. તર^ચનાૂ  રસમા ંક�ુ ંપણ મળવ|ે ં ુન!હ. અ◌ા 

6યોગમા ં તર^ચૂ ખાવાને બદલ ે તર^ચનોૂ  રસ જ વ� ુ

અસરકારક રહM છે. (૧૪) અ◌ામલી�ુ ં શરબત કM અ◌ામલીનો 

ઘોળ સાકર નાખી દર ચાર કલાકM એક એક &લાસ પીવાથી 

માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૫) ગરમીથી માYુ ંBઃખ(ુ ુ ં હોય તો 

કપાળ પર વડ�ુ ં Bધૂ  લગાડવાથી મટM છે. (૧૬) રા]ે ગરમ 

પાણીમા ં બદામ ભaજવી રાખી, સવારM ફોતરા ં કાઢ#, બાર#ક 
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પીસી, Bધમાૂ  ંકાલવી, ઉકાળ#, ખીર બનાવવી. (બદામની ખીર 

વધારM ઉકાળવી ન!હ, ન!હતર પાચક P¥યો નાશ પામે છે.) આ 

ખીર ૨૦-૪૦ �ામ ³ટલી ખાવાથી માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. 

(૧૭) બદામ અને કhરુ Bધમાૂ  ંઘસી માથા પર લપે  કરવાથી 

માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. (૧૮) ૧-૧ ચમચી પીપરનો પાઉડર 

મધ સાથે સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  માથાનો Bઃખાવોુ  મટM છે. 

(૧૯) ૧ ચમચી નમક મpમા ં+ક#ૂ  ખાઈ જવાથી અને પછ# પદરં -

વીસ િમિનટ બાદ એક મોટો &લાસ પાણી પીવાથી માથાનો 

Bઃખાવોુ  મટM છે. જbર જણાય તો પાચં છ કલાક બાદ આ 

6યોગ ફર#થી થઈ શકM. !દવસમા ં વ�માુ  ં વ� ુ બ ે વખત કર# 

શકાય. (૨૦) બોરસ~લીના ંmલ મસળ#ને કM બોરસ~લી�ુ ંઅFર 

Kઘવાથીૂં  િસરદદ/  મટM છે. (૨૧) Kઠનાૂં  ,ણનૂ ે/  છaકણીની ³મ 

Kઘવાથીૂં  ઉપરાઉપર# છaકો આવી માYુ ં ઉતર# \ય છે. (૨૨) 

Kઠ ક લીg \યફળ પXથર પૂં M ંુ ર ઘસી કપાળ લપ કરવાથી ે ે

માY તરત જ ઉતર# \ય છું ે . (૨૩) હરડM, બહડાM ,ં આમળા,ં 

હળદર, ગળો, ક!રયા( ુ અને લીમડાની Cતરછાલનો ઉકાળો 

પીવાથી માથાનો Bઃખાવોુ  કાયમ માટM મટM છે.  (૨૪) ધાણા, @S ુ

અન સાકર સમભાગ પાણી સાથ ફાકવાથી ગરમીથી ચડg માY ે ે ે M ં ંુ ુ

ઉતર છM ે. (૨૫) �બ કફ અનૂ  ેશરદ#ન લીધ માY Bઃખ( હોય ે ે ં ંુ ુુ

તો અ�લગરાના નાના નાના બ]ણ `કડા મpમા દાત નીચ ે ં ં ેૂ

દબાવી રાખી સોપાર#ની ³મ રસ-�વાદ લતા રહવાથી રાહત ે M

થાય છે. (૨૬) નપાળાના બીના મaજ પાણીમા �બ ઝીણા ે ં ં ં ૂ ં



 428 

લસોટ# કપાળ લપ કરવાથી માથાનો Bઃખાવો મટ છે ે M ેુ . નપાળો ે

�બ ગરમ અન તીuૂ ે  િવરચક છM ે. (૨૭) બોરસલીના ફળો� ,ણ ું ૂ /
કર# Kઘવાથી માથાનો Bઃખાવો મટ છૂ M ેુ . (૨૮) અકારણ માથાનો 

Bઃખાવોુ  થતો હોય, V�સોુ  અને ચ�ર તથા >ધારની ફ!રયાદ 

હોય તો રોજ સવારM Kયૂ/ ઉ&યા પહલાM  ંએક કપ ગરમ Bધમાૂ  ં

6માણસર સાકર અને એક ચમચી ઘી નાખી પીવાથી લાભ 

થાય છે. (૨૯) સમાન ભાગે Kઠંૂ અને હળદરના ,ણમાૂ ં/  ગરમ 

પાણી નાખી પ�ટે  બનાવી લપે  કરવાથી લપે  ³મ ³મ Kકાતોૂ  

\ય તમે  તમે  માથાનો Bઃખાવોુ  મટવા લાગ ેછે.   

માથામામાથામામાથામામાથામા ંંં ં તેલતેલતેલતેલ    હમશાં ે  ં માથામા ં તલ�ુ ં તલે  નાખવાથી 

િશરઃ�ળૂ થ(ુ ં નથી, ટાલ પડતી નથી, અકાળે વાળ ખરતા 

નથી, કપાળમા ં િવશષે  bપે બળની |d�ૃ  થાય છે, વાળના ં+ળૂ 

મજ^તૂ થાય છે. તથા વાળ લાબાં  અને કાળા થાય છે. 

Üાન�OPયોે  6સ½ અને શ%4તશાળ# થાય છે, �વચા Kદરું  અને 

િનમળ/  થાય છે તથા સાર# ર#તે ◌્�ઘ આવે છે.   

માિસકમાિસકમાિસકમાિસક  (૧) ૧ તોલો કાળા તલનો ૨૦ તોલા પાણીમા ંઉકાળો 
કર# ચોથા ભાગ�ુ ંપાણી રહM �યારM ઉતાર# ગોળ નાખી પીવાથી 

માિસક સાફ આવે છે. (૨) 8ગળ#નીુ ં  કાતર# કાચી ખાવાથી 

માિસક સાફ આવે છે. (૩) િશયાળામા ંવગણ�r ં ુશાક, બાજર#નો 

રોટલો અને ગોળ�ુ ં િનયિમત સવને  કરવાથી માિસક બધં થHુ ં
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હોય, cીણ થઈ ગHુ ં હોય કM સાફ ન આવ(ુ ં હોય તો ફાયદો 

થાય છે. (ગરમ 6Qિતવાળ#ૃ  Ãીઓએ આ 6યોગ ન કરવો) (૪) 

સીતાફળ#ના બીના ગભની/  !દવટે  બનાવી યોિનમા ં રાખવાથી 

બધં પડલોM  માિસક ધમ/ ચાg ુથાય છે. (૫) તજ�ુ ંતલે અથવા 

તજનો ઉકાળો લવાથીે  ક<ટાતવમા/  ંફાયદો થાય છે. (૬) માિસક 

સાફ આવ(ુ ંન હોય, ઓÕ ંઆવ(ુ ંહોય, Bુ:ખાવા સાથે આવ(ુ ં

હોય કM માિસકની બી@ કોઈ પણ ફ!રયાદ હોય તો Qવારપાઠાનોુ ં  

તાજો ગર પાણીમા ં મળવીને  ે લવાથીે  કM બ\રમા ં મળતી 

Qવારપાઠાનીુ ં  િવિવધ બનાવટો�ુ ંસવને  કરવાથી માિસકની બધી 

ફ!રયાદો Bરૂ  થાય છે.  (૭) ગાજરના ંબી પાણીમા ંવાટ# પાચં 

!દવસ Kધીુ  પીવાથી Ãીઓને ઋ(6ાÅ�તુ  થાય છે. (૮) દરરોજ 

સવાર, બપોર, સાજં એક એક કTM ં સમાર# તનાે  પર કhરનોુ  

પાઉડર સહજM  સહજM  ભભરાવી સવને  કરવાથી માિસક ર4ત�ાવ 

સબધીં ં  િવકારો મટM છે. છ-આઠ મ!હના Kધીુ  આ 6યોગ 

િનયિમત કરતા રહ|M ં.ુ (૯) માિસક આવવાના એક સ�તાહ 

પહલાM  ંજો Ãી ચા, કોફ#, કોકાકોલા, ચોકલટે વગરે M લવા�ે ં ુબધં 

કરM તો શર#રમા ં Ôx�સM Õ આવશે ન!હ. માિસકમાિસકમાિસકમાિસક    વ�વ�વ�વ�ુુુ ુ   પડ(પડ(પડ(પડ( ુંુ ંુ ંુ ં (૧) 
રાઈનો બાર#ક પાઉડર એક મોટ# ચમચી બકર#ના એક કપ Bધૂ  

સાથે સવાર-સાજં િનયિમત લવાથીે  વ� ુ પડ(ુ ં માિસક આવ(ુ ં

હોય તમાે  ંરાહત થાય છે. (૨) વ� ુપડ(ુ ંમાિસક આવ(ુ ંહોય તો 

Kકાૂ  ધાણાનો ઉકાળો ૧-૧ &લાસ સવાર, બપોર સાજં પીવાથી 

મટM છે. (૩) દરરોજ કોપSંુ અને સાકર !દવસમા ં ચાર-પાચં 
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વખત િનયિમત ખાવાથી અ�યાતવ/ -વ� ુ પડ(ુ ં માિસક 

આવવાની ફ!રયાદ મટM છે. રોજ�ુ ં એક વાટ# કોપSંુ ખા|ુ ં

જોઈએ. (૪) એક ચમચો િવદાર# કદનોં  પાઉડર, એક ચમચો ઘી 

અને એક ચમચો સાકરનો પાઉડર િમµ કર# સવાર-સાજં છ-

આઠ મ!હના Kધીુ  ચાટતા રહવાથીM  વ� ુ પડતા માિસકની 

ફ!રયાદ મટM છે. 6યોગ સાવ િનદ�ષ છે અને કોઈ પણ 

અવ�થામા ં કર# શકાય છે. માિસકમાિસકમાિસકમાિસક        ઓÕઓÕઓÕઓÕંંં ં   આવ|આવ|આવ|આવ|ુંુ ંુ ંુ ં (૧) બ ે
બદામ અને બ ેખ:રુ  રાતે પાણીમા ંપલાળ# રાખી સવારM વાટ# 

સહજM  માખણ અને સાકર મળવીે  ખાવાથી છએક મ!હનામા ં

અ~પ માિસકની ફ!રયાદ મટM છે. તકલીફ +જબુ  બદામ અને 

ખ:ર�ુ ુ ં6માણ વધ(ુ ંઓÕ ંકર# શકાય. (૨) કા,ુ ંકM પાQંુ પપૈHુ ં

દરરોજ ૧ !કલો�ામ ³ટgુ ં કોઈપણ �વbપમા ં સવને  કરવાથી 

ઓÕ ંમાિસક આવવાની ફ!રયાદ મટM છે. 6યોગ લાબાં  સમય 

Kધીુ  કરવો. (૩) માિસક ઓÕ આવ( હોય તોં ંુ  અશોકની 

છાલનો ઉકાળો પીવાથી માિસક વ� આવવા લાગ છુ ે ે. માિસકમાિસકમાિસકમાિસક    
બધબધબધબધંંંં    થઈથઈથઈથઈ    જ|જ|જ|જ|ુંુ ંુ ંુ ં રા]ે ૨૦-૨૦ �ામ ચણા અને તલ જbર# 

પાણીમા ં પલાળ# સવારM બરાબર ઉકાળ# િનતાર#ને એ પાણી 

પીવાથી Ãીઓ�ુ ંમાિસક બધં પડ# ગHુ ંહોય તો તે ફર#થી ચાg ુ

થાય છે. સતત એક વષ/ Kધીુ  6યોગ ચાg ુ રાખવો જોઈએ. 

માિસકનીમાિસકનીમાિસકનીમાિસકની    પીડાપીડાપીડાપીડા @Sુ અને હરડ�M ં ુસમાન ભાગ ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ 

રાતે Kતીૂ  વખતે પાણી સાથે એક ચમચી ³ટgુ ં લવાથીે  
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માિસકની પીડા મટM છે. મળ�d�ુ  બરાબર ન થતી હોય તમાે  ં

પણ લાભ થાય છે. @Sંુ વાHનાશકુ  છે અને હરડM ]ણ ેદોષોનો 

નાશ કરM છે. આ 6યોગથી મળ, વાHનીુ  �d�ુ  થાય છે.  

માકડમાકડમાકડમાકડંંંં   Kકાૂ  ં મરચા ં બાફ# એનો ઉકાળો કરવો. આ ઉકાળો 

માકડં  પડtા હોય �યા ં રડવોM  કM ચોપડવો એટલે ફર#થી �યા ં

માકડં  પડશે ન!હ. 

+ઢ+ઢ+ઢ+ઢૂૂૂૂ    મારમારમારમાર  (૧) લસણ, હળદર અને ગોળને મળવીે  વાગલાે  

+ઢૂ માર પર લપે  કરવાથી ફાયદો થાય છે. (૨) મીRંુ અને 

હળદર પાણીમા ં બાર#ક વાટ#ને ચોપડવાથી વાગવા કM 

મચકોડાવાથી થતી પીડા મટM છે. મીRંુ લસોટ#ને ચોપડવાથી 

પણ સોજો ઉતર# \ય છે. (૩) હળદર અને કળ#,નાનોૂ  લપે  

કરવાથી +ઢમારનોૂ  સોજો મટM છે. (૪) હળદર, :નીૂ  માટ# અને 

મીRંુ એક] કર#, પાણી મળવીે , અ%&ન પર +ક#ૂ , ખદખદાવી 

સહવાયM  તવોે  ગરમ ગરમ લપે  કરવાથી +ઢમારનોૂ  સોજો મટM 

છે અને પીડા ઓછ# થાય છે. (૫) એક કપ Bધમાૂ  ંએક નાની 

ચમચી mલાવલીે  ફટકડ# નાખી, હલાવીને !દવસમા ં ]ણ 

વાર પીવાથી +ઢૂમાર�ુ ંદદ/  મટM છે 
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+]Q� +]Q� +]Q� +]Q� ૂૂૂૂ ૃૃ ૃૃ     +]Q� ૂ ૃ  એટલે ટ#પે ટ#પે પશાબે  થવો તે. (૧) ૨૦ 

�ામ !કસિમસ Pાc અને નાની એલચીના દાણા ૨ �ામ 

ચટણીની ³મ પીસીને ૨૫૦ િમ.Zલ. પાણીમા ં મળવીે , ગાળ#, 

સાકર નાખી પીવાથી તાપ-તડકામા ં ફરવાથી ગરમીને લીધે 

થયલે  +]Q� ૂ ૃ  મટM છે. (૨) કાળ# Pાc રા]ે ઠડાં  પાણીમા ં

પલાળ# રાખી, મસળ#, ગાળ#, સાકર નાખી પીવાથી +]Q�ø્ૂ ૃ ર 

મટM છે. (૩) કાળ# Pાcનો ઉકાળો કર# પીવાથી +◌્]Q� ૂ ૃ  મટM 

છે. (૪) કાકડ#ના ંબીનો મગજ, ³ઠ#મધ અને દાbહળદર�ુ ં,ણૂ/ 

ચોખાના ઓસામણમા ંપીવાથી +]Q� ૂ ૃ  અને +]ાઘાતૂ  મટM છે. 

(૫) ગરમ Bધમાૂ  ં સમભાગે સાકર નાખી, ઘી મળવીે  પીવાથી 

બળતરાવાળો +◌્]Q� ૂ ૃ  મટM છે. (૬) દહaમા ં સાકર મળવીે  

પીવાથી +]Q� ુ ૃ  મટM છે. (૭) ગાયના ગરમ Bધમાૂ  ંઘી, સાકર 

કM ગોળ નાખી પીવાથી +◌્◌્]Q� ૂ ૃ  મટM છે. (૮) જવને 

ચારગણા પાણીમા ંઉકાળ#, ]ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર#, 

એક કલાક ઢાક#ં  રાખી ગાળ# લ|ે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલn 

વૉટર કહM છે. એ પીવાથી +]Q� ૂ ૃ  મટM છે. (૯) નાળ#યરનાે  

પાણીમા ં ગોળ અને ધ◌ાણા મળવીે  પીવાથી બળતરા સાથનોે  

+]ૂQ� ૃ  મટM છે. (૧૦) આમળાનોં  રસ અને શરડ#નોે  રસ એક] 

કર# પીવાથી +]Q� ુ ૃ  મટM છે. (૧૧) +]Q� ૂ ૃ મા ંગરમ પાણીમા ં

બસવાથીે  લાભ થાય છે. (૧૨) સકરટટ#M  કM ચીભડાના ં બીની 

મaજને પાણીમા ંપીસી, ગાળ#ને પીવાથી +]ૂQ� ૃ  મટM છે. (૧૩) 
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છાસમા ંગોળ મળવીે  પીવાથી +]Q� ૂ ૃ  મટM છે. (૧૪) �લાસાથીુ  

પશાબે  ન થતો હોય તો તડ^ચનાૂ  ંબી પીસી ૧૫ �ામ પાણીમા ં

મળવીે  સાકર નાખી પીવાથી અને તડ^ચનીૂ  છાલ પીસી પઢાે  

પર લપે  કરવાથી પશાબે  ÄટM છે. (૧૫) પશાબે  બધં થઈ ગયો 

હોય કM ટ#પે ટ#પે થતો હોય, પશાબે  કરતી વખતે બળતરા થતી 

હોય તો ૧૦-૨૦ �ામ ગોળ પાણીમા ંઓગાળ# ગાળ#ને પીવાથી 

તરત રાહત થાય છે. બી\ રોગના લcણ bપે આ ફ!રયાદ હોય 

તો +ળૂ રોગના ંઔષધો લવાે .ં (૧૬) હરડM, આમળા,ં ³ઠ# મધ, 

નાના ગોખSંુ, પાષાણભદે , અર8સીૂ , ચણકબાબ, ગળ@ભી, 

ÉાÊી, શતાવર# અને Kગધીુ ં  વાળો સરખે ભાગે લઈ એમાથીં  

૧૦-૨૦ �ામનો ઉકાળો કર#ને પીવાથી ઉનવા અને પથર# મટM 

છે. (૧૭) ચદના!દં  ,◌ૃ◌ણ્ૂ / - સફદM  ચદનં , વાળો, અગર, તગર 

અને વાસકhરનં ેુ  સરખા ભાગ ે લવાે ,ં અને એ બધાનાં  વજન 

બરાબર સાકર લવીે . એ�ુ ં બાર#ક ,Sૂ્ણ દરરોજ ૨-૪ �ામ 

સવાર-સાજં Bધૂ  સાથે લવાથીે  +]Q� ૂ ૃ , ઊનવા, દાહ, િશરઃ�લૂ 

અને તરસ મટાડM છે. મગજને ઠડકં  આપે છે. (૧૮) બ\રમા ં

મળતા ં તૈયાર ઔષધો ³મ કM ચદના!દવટ#ં , ચPકલારસં , 

ગોÛરા!દુ  4વાથ, ગોÛરા!દુ  =તૃ, ચદનાસવં , સગપશબં ે , 

હજરતયqદુ ભ�મ વગરમાથીે M ં  એક કM બે પસદં કર# વાપરવાથી 

Kદરું  પ!રણામ આપે છે.  
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+]દાહ+]દાહ+]દાહ+]દાહૂૂૂૂ   (૧) બાલn વૉટર પીવાથી +]દાહૂ  મટM છે. (૨) ઠડાં  

પાણીના ટબમા ં કમર^ડૂ બસવાથીે  અથવા ઠડાં  પાણીથી 

+]માગૂ /-+]�OPયૂ ે  વારવારં  ધોવાથી અને તનાે  પર ભી�ુ ંપો( ુ ં

+ક#ૂ  રાખવાથી ઠડકં  થાય છે. (૩) આમળા ંઅને હળદર ૧૦-૧૦ 

�ામ ખાડ#ં , 4વાથ કર# પીવાથી Vદામાગુ / અને +]માગનોૂ /  દાહ 

શાતં થાય છે અને પશાબે  સાફ આવે છે. 

+]િવકાર+]િવકાર+]િવકાર+]િવકારૂૂૂૂ  તમામ +]િવકારોમાૂ  ં સવાર, બપોર, સાજં ૧ 

ચમચો ગોળમા ં૧ નાની ચમચી અજમો મળવીે  ખાવાથી નાના-

મોટા +]િવકારોૂ  જbર સમા�ત થઈ \ય છે. 

+]ાશયના+]ાશયના+]ાશયના+]ાશયનાૂ ંૂ ંૂ ંૂ  ં   દદ�દદ�દદ�દદ�  કળામાM  ં 6ોટ#ન ઓÕ ં હોવાથી 

+]ાશયનાૂ  ં દદ�મા ંએ ખોરાક તર#કM Vણકાર#ુ  છે. +]ૂાશયની+]ૂાશયની+]ૂાશયની+]ૂાશયની    
ગરમીગરમીગરમીગરમી  ૨૫૦ �ામ Bધૂ  અને ૨૫૦ �ામ પાણીમા ં કાકડ#ના ં

બીની મaજ ૩ �ામ અને ૧.૫ �ામ Kરોખારુ  નાખી પીવાથી 

પેશાબનો રચM  લાગ ે છે અને +]ાશયનીૂ  ગરમી, 6મહે  વગરે M 

િવકારો Bરૂ  થાય છે. (આ પી¡ુ ંઊભા ઊભા પી|ુ ંઅને ફરતા 

રહ|M ં.ુ) +]ૂાશયની+]ૂાશયની+]ૂાશયની+]ૂાશયની    પથર#પથર#પથર#પથર# (૧) આહારમા ં 8ગળ#નોુ  થઈ શકM 

એટલા વ� ુ6માણમા ં ઉપયોગ કરવો. 8ગળ#નોુ ં  રસ ૧-૧ કપ 

દરરોજ ચાર કલાકને >તરM લવોે . એકાદ માસ Kધીુ  આ 6યોગ 

\ળવી રાÀયા પછ# જ પથર#નો અOય કોઈ ઉપાય શોધવો 
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જોઈએ. જો કM ભા&યે જ બી\ કોઈ ઈલાજની જbર પડશે. (૨) 

ભpયરaગણીના +ળ�ૂ ં ુ,ણૂ/ મોટા ચણાના દાણા ³ટgુ ં(એટલે કM 

૧/૪ ચમચી) મીઠા દહa સાથે ખાવાથી સાત !દવસમા ં જ 

પથર#ના ,ર,રાૂ M ૂ  થઈ \ય છે. (૩) દરરોજ સવાર, બપોર, 

સાજં ૧-૧ ચમચો બદામ�ુ ંતલે  પી જઈ ઉપરથી qફાTૂં ં પાણી 

પીવાથી +]ાશયનીૂ  પથર# ઓગળ# \ય છે. +]ાશયનીૂ  

પથર#મા ં બદામ પણ ફાયદો કરM છે, પણ બદામ�ુ ં તલે  વ� ુ

અકસીર છે. +]ૂાશય�ળૂ+]ૂાશય�ળૂ+]ૂાશય�ળૂ+]ૂાશય�ળૂ    જવને ચારગણા પાણીમા ં ઉકાળ#, 
]ણચાર ઉભરા આવે એટલે ઉતાર#, એક કલાક ઢાકં# રાખી 

ગાળ# લ|ે ં.ુ જવના આ પાણીને બાલn વૉટર કહM છે. એ પીવાથી 

+]ાશય�ળૂ ૂ  મટM છે. +]ૂાશયનો+]ૂાશયનો+]ૂાશયનો+]ૂાશયનો    સોજોસોજોસોજોસોજો રોજ રા]ે ૧૦૦ �ામ 
Kકૂ# Pાc પાણીમા ં પલાળ#, સવારM તે પાણીમા ં જ Pાc 

ચોળ# બી કાઢ# નાખી �Àૂયા પટેM પીવાથી ફ4ત દસ 

!દવસમા ંજ +]ૂાશયનો સોજો મટM છે.  

+�છા+�છા+�છા+�છાૂૂૂૂ // //  (૧) આમળાનો રસ ઘી મળે વી પાવાથી +�છાૂ / મટM છે. 

(૨) તજ�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ Cખમા ંCજવાથી +�છાૂ / અને તPાં  મટM 

છે. (૩) લિવLગ ઘસી Cખમા ં>જન કરવાથી +�છાૂ / મટM છે અને 

ચતનાે  આવે છે. (૪) Pાc અને બાફલાM  ં આમળા ં મધમા ં

ખવડાવવાથી +�છાૂ / રોગમા ંફાયદો થાય છે. (૫) હળદર અને 

સાકર પાણીમા ંમળવીે  પાવાથી +છાૂ / મટM છે. 
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મલે!રયામલે!રયામલે!રયામલે!રયાૅૅૅૅ  (૧) ૧ કપ અિતશય ગરમ પાણીમા ં ૧ ચમચો મધ 

મળવીે  !દવસમા ં ચાર-પાચં વખત ચા માફક પીવાથી 

મલ!રયામાૅ ે  ંજbર ફરક પડM છે. (૨) લીમડાની >તરછાલ, સચળં  

અને અજમો સમાન ભાગે અને એ બધાના વજન ³ટgુ ં ક8ુ.ં 

અ◌ા બધા�ં ુ ં બાર#ક વÃગાળ ,ણૂ/ તે િનLબા!દ ,ણૂ/. ૧/૨ 

ચમચી ³ટgુ ંઅ◌ા ,ણૂ/ સવાર, બપોરM અને રા]ે લ|ે ં.ુ મલ!રયાૅ ે  

મટ# ગયા પછ# ઝીણો તાવ ઘણા સમય Kધીુ  ર¿ા કરતો હોય 

તો ૩ �ામ ક!રયાતાનો અને ૨ �ામ Kઠનોૂં  �કોૂ  એક કપ સાર# 

ર#તે ઉકાળલાે  પાણીમા ંનાખી અડધા કલાક Kધીુ  ઢાક#ં  રાખ|ુ.ં 

અ◌ા પછ# ગાળ#ને પી જ|ુ.ં સવાર-સાજં તા:ુ ંબનાવી અ◌ા Pવ 

પીવાથી પદરં -વીસ !દવસમા ંઝીણો તાવ મટM છે. (૩) ૧ ચમચી 

@રા�ુ ં,ણૂ/ ૧૦ �ામ કારલીનાM  રસમા ંમળવીે  પીવાથી મલ!રયાૅ ે  

મટM છે. (૪) મલ!રયાૅ ે  હોય કM તનાથીે  બરોળ અને લીવર વ¤યા ં

હોય અને પટમાે  ં પાણી ભVે ં ુ થHુ ં હોય - જલોદર થવા માડìં ં ુ

હોય તો કારલીનાM  ંપાન Äદ#ં , રસ કાઢ#, પહલાM  ં ૧૦ �ામ અને 

પછ# ૨૦-૨૦ �ામ પાવાથી દરદ#ને h�કળુ  પશાબે  ÄટM છે, એક-

બે ઝાડા થાય છે, �ખૂ લાગે છે, ખોરાક�ુ ંપાચન થાય છે અને 

લોહ# વધે છે. (૪) કારલીનાM  ંસાડા ]ણ પાન અને મર#ના સાડા 

]ણ દાણા ભગાે  ં વાટ# આપવાથી મલ!રયાૅ ે  મટM છે. કારલીનાM  

પાનનો રસ પણ શર#રM લગાડ# શક◌ાય. (૫) મર#�ુ ં ,ણૂ/  

(લસીનાુ  રસ અને મધમા ં મળવીે  પીવાથી મલ!રયાૅ ે  મટM છે.  
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(૬)  મલ!રયામાૅ ે  ં !દવસ દરિમયાન ÎયારM તાવ ઓછો હોય 

�યારM ૧૨-૧૫ મર# ચાવીને દરરોજ ખાવાથી રોગ સારો થઈ \ય 

છે, અને ફર#થી કદ# થતો નથી. (૭) દર ]ણકે  કલાકM ૧ &લાસ 

પાણીમા ં બે લa^નોુ  રસ ખાડં, સાકર કM નમક નાખી અથવા 

એમ ને એમ પીવાથી મલ!રયામાૅ ે  ંલાભ થાય છે. અOય સારવાર 

સાથે પણ આ ઉપાય કર# શકાય. લa^ ુ સમાર# તનીે  ચીર# 

,સતાૂ  રહવાથીM  પણ આåયકારક/  લાભ થાય છે. (૮) ગઠોડા�ં ં ુ

,ણૂ/ મધમા ં ચાટ# ઉપર ગાય�ુ ં ગરમ Bધૂ  પીવાથી ટા!ઢયો 

તાવ મટM છે. (૯) પાણીમા ંમીRંુ નાખી ઉકાળ#ને પીવાથી ટા!ઢયો 

તાવ મટM છે. (૧૦) Øદ#નાનો અને આBનોુ  રસ કM ઉકાળો 

પીવાથી ટા!ઢયો તાવ અને શીત�વર મટM છે. (૧૧) ગળો, િપF 

પાપડો, નાગરમોથ, ક!રયા( અન Kઠ સરખ ભાગ અધકચરા ુ ં ે ૂં ે ે ં

ખાડ# ઉકાળો કર# પીવાથી ટા!ઢયો તાવ મટ છં M ે. 

મેદમેદમેદમેદ----\ડાપ¡\ડાપ¡\ડાપ¡\ડાપ¡ુુુુ ંં ં ં    (૧) શર#ર�ુ ં\ડાપ¡ુ ંBરૂ  કરવા માટM ૧-૧ 

ચમચો વાવડaગના ,ણમાૂ ં/  સહજM  િશલા�જત તથા એક ચમચી 

મધ એક] કર# દરરોજ સવાર-સાજં લ|ે ં.ુ લાબાં  સમયે શર#રનો 

મદે  ઓછો થાય છે. (૨) વગણr  મદે  ઘટાડM છે. (૩) નાની WમરM 
શર#ર પર મદે વધી \ય કM અOય કારણથી શર#ર પર 

કરચલીઓ પડM, રગં  ઝાખોં  પડM �યારM ગરમ પાણી સાBુ અથવા 

ગરમ કર# જરાક ઠરલાM  પાણીમા ં ૧-૨ ચમચી મધ ઉમર#ને  ે

પીવાથી લાભ થશે. (૪) ફોતરા ં કાઢલાM  જવને િ]ફળાના 
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ઉકાળામા ં એક કલાક Kધીુ  પલાળ#ને Kકવીૂ  લવાે . અ◌ા 

Kકવલાૂ ે  જવને દળ# રોટલી કM ભાખર# બનાવી ખાવી. ઘW, 

ચોખા, તળgે ં ુઅને િમઠાઈ બધં કરવા.ં Zલલોતર# ભા@, સલાડ, 

કઠોળ સાથે જવની રોટલી ભાખર# જ ખાવી. અ◌ા ઉપચારથી 

ધાયા/ 6માણ ે વજન ઘટાડ# શકાય છે. ડાયાબીટ#સવાળા માટM 

પણ અ◌ા ઉપચાર �બૂ જ !હતાવહ છે. (૫) એરડાનાં  પાનનો 

cાર !હLગ સાથે િમµ કર# ચોખાના ઓસામણ-ધોવાણ સાથે 

લવાથીે  પણ મદે  નાશ પામે છે. (૬) મદે ઓછો કરવા સવાર-

સાજં ૧-૧ વાડક# કારલાનોM ં  રસ પીવો. આહારમા ંકારલા�M ં ુશાક 

વ� ુ6માણમા ં લ|ે ં.ુ કારલા�M ં ુ િનયિમત અને િવશષે  6માણમા ં

સેવન કરવાથી શર#રનો મદે જbર ઘટM છે. (૭) દરરોજ એક કપ 

ગૌ+]માૂ  ંપાચકં ે  �ામ ��ુ Vગળૂ  મળવીે  સવાર-સાજં િનયિમત 

સવને  કરવાથી શર#રનો મદે ઘટM છે. મદે ઉતારવાના અOય 

ઉપચાર સાથે સહાયક ઉપચાર તર#કM પણ આ કર# શકાય. બq ુ

જ અકસીર 6યોગ છે. ગૌ+]ૂ બ\રમા ંતૈયાર પણ મળે છે. (૮) 

બપોરની �ઘ છોડ# દવીM , પરસવો થાય તટલો શર#રµમ ે ે

કરવો, હાથ ચીકણા ન થાય તવો gખો ખોરાક ખાવો અન �ખ ે ૂ ે ૂ

લાગ તટg જ ખાવાથી મદ|d� અટક છે ે ં ે M ેુ ૃ .  

મેદરોગમેદરોગમેદરોગમેદરોગ-¢દયરોગ¢દયરોગ¢દયરોગ¢દયરોગ(�લડ6ેશર�લડ6ેશર�લડ6ેશર�લડ6ેશર)-ડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સડાયાZબટ#સ ૧. 

ચીકણા-તળલાે , ગળપણ, વાસી અને વાયડાપદાથ� બધં કરવા. 

૨. ગોળ, ઘી, ખાડં, મલાઈ, માખણ, ઠડાં  ંપીણા,ં Bધપાકૂ , શીખડં, 
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બાKદ#ુ , દહa, ùટસલાડ, !jઝ કM બરફ�ુ ંપાણી, ફરસાણ, મગ-

(વરુ ે  િસવાયના ં કઠોળ, વ@ટબલે M  ઘી બધં.૩. દરરોજ સવારM 

લાબં ે ફરવા જ|ુ ં અને માફકસર કસરત કરવી. એનાથી 

ઉપરો4ત તકલીફમા ંફાયદો થશે.  

મૈYનમૈYનમૈYનમૈYનુુુુ    શ%4તશ%4તશ%4તશ%4ત અ◌ેરંડાના ં+ળૂ મૈYનુ શ%4ત વધારM છે. ઘણા ં

P¥યો મૈYનુ શ%4ત વધારM છે, પર(ં  ુ મૈYનુ શ%4ત વધારનાર 

અને વાHનોુ  નાશ કરનાર Vણોવાળોુ  અ◌ેક મા] અ◌ેરડોં  જ છે. 

મોિતયોમોિતયોમોિતયોમોિતયો (૧) મોિતયાની શbઆતમા ંCખમા ંમધ Cજવાથી 

મોિતયો આગળ વધતો અટકM છે. (૨) મોિતયો અટકાવવા 

આટgુ ંકરો. ૩૫-૪૦ વષની/  વય પછ# Bૂધ ઓÕ ંલો. ઘી, તલે , 

ચા, કોફ#, ઠડાં  ંપીણા,ં મીઠાઈઓ, તળલીે  વ�(,ુ અથાણા ંવગરે M 

નાÄટકM લો કM બધં કરો. સાદો ખોરાક મગ, ભાત, ખીચડ#, 

રોટલી, Yલીુ , ફળો તથા શાકભા@ (સરગવાના પાનની કM 

Kવાનીૂ  ભા@) ખાસ લવાે .ં કાકડ#, ગાજર, +ળાૂ , કોબી, કાદંા, 

મધ, લીgુ ં કોપSંુ વગરે M લવાયે . અઠવા!ડયે એક ઉપવાસ કM 

એકટા¡ુ ંકરો. ઉકાળgે ં ુપાણી જ પીઓ. તાબાનાં  લોટામા ંરાખgે ં ુ

કM લોહ,બક#યું  જળ નરણા કોઠM સવારM પીઓ. Cખો પર હથળ#ે  

+ક#ૂ  ઢાક#ં  રાખવા�ુ ંબને તટgે ં ુ કરો. આ 6યોગો સતત કરતા 

રહવાથીM  મોિતયો આગળ વધતો અટકશે કM કાચો હશે તો કપાઈ 

જશે.  
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મોિતયોમોિતયોમોિતયોમોિતયો    અનેઅનેઅનેઅને    ઝામરઝામરઝામરઝામર (૧.) ખાખરાનો અક/ Cખોમા ં

નાખવાથી નવા મોિતયામા ં લાભ થાય છે. એનાથી ઝામરમા ં

પણ લાભ થાય છે. (૨.) Vલાબજળુ  અને સાટોડ# ઘસીને 

Cજવાથી પણ લાભ થાય છે.   

મોળમોળમોળમોળ (૧) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને િસLધવ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના 

બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ �ામ બી કાઢલીM  કાળ# Pાc 

મળવીે  ચટણી માફક પીસી બરણીમા ંભર# લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  

ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  વીસ �ામ ³ટgુ ં સવાર-સાજં 

ચાટવાથી મોળ મટM છે. (૨) તજ લવાથીે  મોળ મટM છે. 

મpનીમpનીમpનીમpની    તકલીફતકલીફતકલીફતકલીફ        ડાઘાડાઘાડાઘાડાઘા  (૧) રાયણના ંપાન Bધમાૂ  ંવાટ# 

ક~ક કર# મp પર રા]ે બાધવાથીં  થોડા જ !દવસમા ંમp પરના 

કાળા ડાઘ મટ# \ય છે. (૨) મp પર ખીલ કM બી\ કોઈ કારણે 

ડાઘા હોય તો વડની Qણીૂ  Qપણોનુ ં  ેમKરનીુ  દાળ સાથે લસોટ# 

લપે  કરવો. (૩) કર#ની ગોટલીન પXથર પર ઘસીન ચોપડવાથી M ે ે

મpના ડાઘ મટ# \ય છે.  મpમાથીમpમાથીમpમાથીમpમાથીંં ંં     લાળલાળલાળલાળ  (૧) રસકhરH4તુ ુ  

દવાના સવનથીે  +ખપાકુ  થયો હોય, દાતનાં  ં પઢાે  ં ઢ#લા ંથયા ં

હોય અને મોઢામાથીં  લાળ પડતી હોય તો બોરડ#ની છાલ 

અથવા પાનનો 4વાથ કર# કોગળા કરવાથી મટM છે. (૨) 

\Kદના mલનો રસ પીવાથી મpમાથી પડતી લાળ બધ થાય ૂ ં ં
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છે.  મpનામpનામpનામpના ંં ં ં   ચાદાચાદાચાદાચાદાં ંં ંં ંં  ં  (૧) પાનમા ં ખાવાનો કાથો લગાવવાથી 

ચાદામાં ં  ંરાહત થાય છે. (૨) ટકણખારં  અને મધ મળવીને  ેચાદાં  

પર લગાડ|ુ.ં (૩) ³ઠ# મધ�ુ ં,ણૂ/ ચાવ|ુ.ં (૪) @ણ/ �વર કM 

કબ�જયાત હોય તો તનાે  ઈલાજ કરવા. (૫) દાડમની લીલી કM 

Kક#ૂ  છાલ મpમા ંરાખવાથી મpના ંચાદાં  ંમટM છે. ઉધરસમા ંપણ 

લાભ કરM છે. (૬) મpમા ં કટલોકM  વખત મધ રાખી કોગળો 

કરવાથી કM મધ અને પાણી એક] કર# કોગળો કરવાથી મpમા ં

પડલાM  ં ચાદાં  ં મટM છે.  (૭) મp આવી ગHુ ં હોય, મpમા ં ચાદાં  ં

પડtા ં હોય, કઈં  ખાતાં  ં મpમા ં બળતરા થતી હોય તો વડની 

છાલનો ઉકાળો મpમા ં રાખી +કવોૂ . (૮) +ખપાકનીુ  %�થિતમા ં

વડવાઈ�ુ ં દાતણ ચાવીને કર|ુ.ં (૯) ³ઠ#મધ, શતાવર#, 

આમળા ંઅને ખડ# સાકર સરખા વજને લઈ �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક 

,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં એકથી દોઢ ચમચી ³ટgુ ં,ણૂ/ સવારM અને રા]ે 

એક &લાસ Bધૂ  સાથે િનયિમત લ|ે ં.ુ મpમા ંચાદાં  ં સાથે પટમાે  ં

બળતરા થતી હોય તો ખાટા, ખારા, તીખા, તળલાે , ગરમ, 

તીÁણ Vણવાળાુ  આહાર-િવહારનો �યાગ કરવો. એકથી બ ે

મ!હના આ ઉપચાર કરવો. એનાથી અxલિપF, અ~સર, 

Cતરડાના ંઅને યોિનના ંચાદાં  ંપણ મટM છે. (૧૦) અ�લગરો, 

³ઠ# મધ અને કાથા�ુ ંસમાન ભાગે બનાવgે ં ુ,ણૂ/ લગાવવાથી 

મpમા ંપડલાM  ંચાદાં  ંમટM છે તથા બસીે  ગયલોે  અવાજ Kધરુ M છે. 

(૧૧) ફટકડ#ના પાણીના કોગળા કરવાથી મpના ચાદા Sઝાય છં ં ં ેુ . 

(૧૨) બાવળની છાલ મpમા રાખી ચા¥યા કરવાથી મpના ચાદા ં ં ં ં
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મટ છM ે. (૧૨) ચમલીના પાને ં , મ@ઠ, દાSહળદરુ , સોપાર#, 

ખીજડાની છાલ, આમળા અન ³ઠ#મધન સરખા ભાગ ં ે ે ે

અધકચરા ખાં ડં# બ ચમચી �કો બ &લાસ પાણીમા ઉકાળ# એક ે ૂ ે ં

કપ બાક# રહ �યાર ઉતાર# ગાળ#ન ઠ8 પાડ# મpમા થોડ# વાર M M ે ં ંુ

ભર# રાખ|ુ.ં !દવસમા બથી ]ણ વાર આમ કરવાથી મpના ં ે ં

ચાદાં ,ં Bઃખાવોુ , +ખપાકુ , તમ જ પઢાનો ઉ� સોજો પણ Bર ે ે ૂ

થાય છે. એકલા ચમલીના પાન પણ થોડ# વાર ચાવવાથી ે ં

મpના ંચાદા મટ છં M ે. મpનીમpનીમpનીમpની    BગધBગધBગધBગધુુુુ }} }}   (૧) (લસીનાુ  ંપાન વાટ#, 

ઉકાળો કર#, સવાર-સાજં કોગળા કરવાથી મpની Bગધુ }  Bરૂ  થાય 

છે. (૨) જxયા બાદ તથા દર બે કલાકM (લસીનાુ  ં ચાર-પાચં 

પાન સાર# ર#તે ચાવીને ખાતા રહવાથીM  મpની Bગધુ }  મટM છે. 

મpમામpમામpમામpમા ંં ં ં   છાલાછાલાછાલાછાલા ંં ં ં(૧) સાકરમા ંસહજM  કhરુ નાખી બાર#ક વાટ# લ|ે ં ુ
અગર �ાઈOડરથી પાઉડર બનાવી લવોે . દરરોજ !દવસમા ં

આઠ-દસ વખત આ પાઉડર મpમા ંÎયા ંછાલા ંપડtા ંહોય �યા ં

બધે ચોપડ# દવોM . મpમા ંલાળ આવે અને આ િમµણ ગળા નીચે 

ઉતરM તો પણ કોઈ વાધોં  નથી. આ 6યોગ મpના ં છાલા ં

મટાડનારો એક અકસીર ઉપચાર છે. (૨) મર# અને Kક#ૂ  Pાc 

સમભાગ ેલઈ !દવસમા ં]ણચાર વાર ચાવીને ખાવાથી મો◌ાના ં

છાલા ંમટM છે. (૩) એક નાની વાડક# તા\ દહaમા ંઅડધો લીટર 

પાણી નાખી હાથ વડM કM ચમચાથી હલાવી મીc કર# !દવસમા ં

ચારકM  વખત કોગળા કરવાથી મpમાનાં  ં છાલા ં મટM છે. (૪) 

દરરોજ બ-ે]ણ કલાકM Kકાૂ  કોપરાનો મોટો `કડોુ  �બૂ ચાવીને 
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ખાવાથી થોડા !દવસોમા ંમpમા ંપડલાM  ંછાલા ંમટM છે. મpમામpમામpમામpમા ંં ં ં   દાહદાહદાહદાહ 
મpમા ં કટલોકM  વખત મધ રાખી કોગળો કરવાથી કM મધ અને 

પાણી એક] કર# કોગળો કરવાથી મpનો દાહ, ચાદાં  ંકM uણ મટM 

છે. મpમાથીમpમાથીમpમાથીમpમાથીંં ંં     લાળલાળલાળલાળ (૧) ૧-૧ ચમચી mલાવલોે  ટકણખારં  મધ 

સાથે મળવીે  દરરોજ બ-ેચાર કલાકના >તરM િનયિમત લવાથીે  

મpમાથીં  લાળ ટપકતી બધં થાય છે. (૨) મpમાથીં  લાળ ટપÔા 

કરM તો દાડમાના ંKકાૂ  ંછોડાનો પાઉડર બનાવી દરરોજ સવાર - 

સાજં સાદા પાણી સાથે લવોે . (૩) મા:નાુ  કાઢામા ંફટકડ#-કાથો 

નાખી અડધા લીટર ³ટgુ ં િમµણ બનાવી !દવસમા ં ચારકM  

વખત કોગળા કરવાથી મpમાથીં  લાળ પડવાની ફ!રયાદ મટM છે. 

મા:ફળુ  આપણ ે �યા ં બધે મળે છે, અને 6માણમા ં સ�( ુ ં પણ 

હોય છે. મpમાથીમpમાથીમpમાથીમpમાથીંં ંં     લોહ#લોહ#લોહ#લોહ#  (૧) વડની છાલ, Qણાૂ  ંપાન કM Qણીૂ  

Qપળોનોુ ં  ઉકાળો પીવાથી મpમાથીં  લોહ# પડ(ુ ંહોય તો ફાયદો 

થાય છે. (૨) મpમા ંકોઈ ઈ\ કM રોગ ન હોય, દાતં કM પઢાનીે  

કોઈ તકલીફ ન હોય, છતા ંમpમાથીં  લોહ# પડ(ુ ંહોય તો ફફસાM  ં

સબધીં ં  કોઈ રોગ હોઈ શકM. જો સાધારણ તકલીફ હોય તો 

Bધીનીૂ  છાલ Kકવીૂ , પાઉડર બનાવી, અડધો ચમચો પાઉડર 

અને અડધો ચમચો સાકર િમµ કર# દરરોજ સવારM ખાલી પટે M 

લ�સી કM પાણી સાથે લ|ે ં.ુ (૩) મpમાથીં  લોહ# પડ(ુ ં હોય તો 

અડધી ચમચી દાડમની છાલ લસોટ# એક કપ છાસમા ં નાખી 

સવારM, બપોરM અને રા]ે લવાથીે  તે બધં થાય છે. +ખપાક+ખપાક+ખપાક+ખપાકુુુુ         
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(૧)    બોરડ#ના પાનનો 4વાથ કર# !દવસમા ંબ-ે]ણ વાર કોગળા 

કરવાથી +ખપાકુ  મટM છે. (૨) કર#નીM  એક ગોટલી પાણીમા ં�બૂ 

લસોટ# એક &લાસ ઉકળતા પાણીમા ંનાખી ઉતાર# લ|ે ં.ુ ઠ8ું પડM 

એટલે તમાે  ં ૧/૪ ચમચી હળદર અને એટલો જ કાથો નાખી 

કોગળા કરવાથી +ખપાકુ , મpના ંચાદા,ં દાતનાં  પઢામાથીે ં  લોહ# 

નીકળ|ુ,ં અવાજ બસીે  જવો વગરે M મટM છે. આ Pવ લપનીે  ³મ 

લગાવવાથી અળાઈ અને ખીલ પણ મટM છે. હોઠહોઠહોઠહોઠ ફાટફાટફાટફાટMM MM (૧) હોઠ 

ફાટM તો રાતે Kતાૂ  ં પહલાM  ં હોઠ ઉપર એર!ડHં ં ુ બરાબર ઘસીને 

Kઈૂ જવાથી ધીમે ધીમે સાSંુ થઈ \ય છે. (૨) સરસવ�ુ ંતલે  
અથવા qફાTૂં ં ઘી નાZભ ઉપર લગાડવાથી હોઠ ઉપર ચીરા 

પડશે ન!હ. મpમpમpમp    આવ|આવ|આવ|આવ|ુંુ ંુ ંુ ં   ૧. સવારM ઊઠ#ને તરત જ પાણી પી|ુ.ં 

૨. મર,ુ,ં ગરમ મસાલા, અથાણા,ં ગરમ પદાથ�, તીખાશ, Kઠંૂ, 

મર# ZબલQલુ  બધં કરવા.ં ૩. Bધૂ , Bધપાકૂ , ખીર, રબડ#, બાKદ#ુ  

સારા.ં ૪. જxયા પછ# તા@ મોળ# છાસ પીવી. ૫. લa^�ુ ુ ં

ખાડવાTં ં શરબત !દવસમા ંબે-ચાર વાર પી|ુ.ં ૬. કબ�જયાતથી 

બચ|ુ.ં મpમpમpમp    પરનાપરનાપરનાપરના    મસામસામસામસા નાZળયરના પાણીથી મp ઉપરના ે

મસાન માZલશ કરતા ધીમ ધીમ ઘસાઈ જઈ ઓછા થઈ જતા ે ં ે ે

રહM છે.  

યQત|d�યQત|d�યQત|d�યQત|d�ૃૃૃૃ ૃૃ ૃૃ  કાચા પપૈયા�ુ ં શાક ખાવાથી યQત|d�માૃ ૃ  ં લાભ 

થાય છે. ખાસ કર#ને નાના ંબાળકોને આ િવશષે  લાભકાર# છે.  
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યાદશ%4તયાદશ%4તયાદશ%4તયાદશ%4ત (૧) ચારોળ# અને િશLગોડા ં ખાવાથી યાદશ%4ત 

વધે છે. (૨) બદામનો ઝીણો �કોૂ  કર# તમાે  ં સાકર અને ઘી 

મળવીે  હલાવી રા]ે રાખી +ક|ૂ ં.ુ સવારM એ િમµણ�ુ ં સવને  

કરવાથી યાદશ%4ત વધે છે. (૩) કોળાને છ#ણી કોળાપાક કર#ને 

ખા|ુ.ં (૪) તર^ચનાૂ  બીની મaજ ખાવી. (૫) યાદશ%4ત 

વધારવા કર#નીM  મોસમમા ંપાક# કર#નોM  રસ, Bધૂ , આBનોુ  રસ 

અને ખાડં અ◌ાટલી ચીજ જbર# 6માણમા ં લઈ એકરસ કર# 

ધીમે ધીમે પી જ|ુ.ં દરરોજ સવાર સાજં અ◌ા 6યોગ િનયિમત 

કરવો. અ◌ાનાથી �મરણ શ%4તમા ંઅçત વધારો થાય છે; અને 

માનિસક તાકાત પણ �બૂ વધી \ય છે. !ડ6શનનાે  રોગીઓને 

અ◌ા 6યોગ બq ુકામ લાગે છે. (૬) તજનો પાઉડર મધ સાથે 

લવાથીે  કM તજના `કડાૂ  મpમા ં રાખી ,સતાૂ  રહવાથીM  �લીૂ  

જવાની તકલીફ મટM છે. આબાલ-|�ૃ કોઈ પણ માટM આ 6યોગ 

અસરકારક છે. (૭) ગળો, મોટા ગોખSુ, આમળા,ં ³ઠ#મધ, 

શખh<પીં ુ  અને ÉાÊી,ણૂ/ સરખા વજને લઈ એમાથીં  ૩થી ૬ 

�ામ ૪૦ વષની/  ઉમર પછ# દરરોજ એક કM બે વખત િનયિમત 

લવાથીે  યાદશ%4ત યથાવ( ્ રહM છે. સાથે વાH6કોપુ  કરM ન!હ 

એવો આહારિવહાર રાખવો.  એનાથી Hવાનીુ  પણ લાબોં  સમય 

ટકM છે. (૮) અ;ગધાં , વરધારો, આમળા,ં મોટા ં ગોખSુ, ગળો 

અને ÉાÊી�ુ ંસરખા ભાગ ેબનાવgે ં ુ ૩થી ૬ �ામ ,ણૂ/ ગાયના 

ઘી અને મધ સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  અને ઉપર Bધૂ  પીવાથી 
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યાદશ%4ત વધે છે. આ ઉપરાતં ÉાÊી=તૃ, સાર�વતા!ર<ટ, 

સાર�વત,ણૂ/, વચા!દ,ણૂ/, ÉાÊીવટ#, યશદભ�મ, Îયોિતષમિત 

રસાયન, ગ8�યા!દૂ  રસાયન, બદામપાક, ચ(+ખરસુ ૂ/ , 

યોગOPરસે , રસરાજરસ વગરેM ઔષધો પૈક# એક-બે વાપરવાથી 

પણ �+િતશ%4તૃ  જળવાઈ રહM છે. (૯) બદામમા ં િવટામીન ÔઈÕ 

હોય છે, ³નાથી યાદશ%4ત જળવાઈ રહM છે, કMમ કM એમા ં

એ�Oટઑ%4સડOટ હોય છે. એ�Oટઑ%4સડOટ મગજના કોષોમા ં

થતી ગરબડ�ુ ં6માણ ઘટાડM છે. િવટાિમન ÔઈÕની ગોળ# કરતા ં

બદામ લવીે  સાર#. (૧૦) શખh<પીનાં ુ  આખા છોડ(સવ/ >ગો)�ુ ં

,ણૂ/ દસ �ામ, બદામ નગં પાચં, ખસખસ પા ચમચી, મર# 

નગં દસ, નાની એલચી નગં પાચં, વ!રયાળ# અડધી ચમચી 

અને Vલાબનાુ  ંmલની પાખડ#ં  નગં દસને �બૂ જ લસોટ# ચટણી 

³|ુ ંબનાવ|ુ.ં એને એક &લાસ ગરમ Bધમાૂ  ંમળવીે  બે ચમચી 

સાકરનો �કોૂ  નાખી �બૂ હલાવી ઠ8ં ુ પાડ# રોજ રા]ે Kતીૂ  

વખતે પીવાથી યાદશ%4ત અને એકા�તા વધે છે. પર#cાના 

!દવસોમા ં આ 6યોગ �બૂ જ !હતકાર# છે. (૧૧) િનયિમત 

ભોજનની પદરં  િમિનટ પહલાM  ં સફરજન ખાવાથી યાદશ%4તમા ં

વધારો થાય છે. (૧૨) રોજ સવારM સફરજનનો +ર�બોુ  ખાવાથી 

યાદશ%4ત તજે  બની બી.પી. સામાOય થઈ \ય છે. (૧૩) એક 

મોટો ચમચો વ!રયાળ#� ,ણ સાકરવાળા Bધમા નાખી સવારું ૂ ં/ ૂ -

સાજ પીવાથી યાદશ%4ત વધ છં ે ે.  
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યોિનદાહયોિનદાહયોિનદાહયોિનદાહ  આમળાનો રસ મધ સાથે લવાથીે  Ãીઓનો 

યોિનદાહ મટM છે. 

ર4તિપFર4તિપFર4તિપFર4તિપF  (૧) લa^નોુ  રસ ૨૫ �ામ, ખાડં ૧૨ �ામ અને 

પાણી ૨૦૦ િમ.Zલ. મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી ૧૫-૨૦ 

!દવસમા ં ર4તિપF-પાયો!રયા મટM છે. (૨) દર ચાર કલાકM 

લa^નોુ  ૬૦-૬૦ �ામ રસ આપવાથી ર4તિપF મટM છે. (૩) 

અળવીના પાન�ુ ંશાક ર4તિપFના રોગી માટM સાSંુ ગણાય છે. 

(૪) કોબી�ુ ં શાક ખાવાથી ર4તિપFમા ં રાહત થાય છે. (૫) 

કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) ખાવાથી ર4તિપF મટM છે. (૬) 

(વરનાુ ે  ંપાનનો ૧૦ �ામ રસ ૩૦ �ામ ઘીમા ંમળવીે  પીવાથી 

ર4તિપF મટM છે. તનાથીે  નાક અને મpમાથીં  પડ(ુ ંલોહ# પણ 

બધં થાય છે. (૭) Bધીનોૂ  રસ કાઢ# થોડા મધ કM સાકર સાથે 

લવાથીે  નાક કM ગળામાથીં  લોહ# પડ(ુ ં મટM છે. (૮) Pાc, 

³ઠ#મધ અને લીલી ગળો ૧૦-૧૦ �ામ લઈ, ચારગણા પાણીમા ં

મળવીે , ઉકાળો કર# સવાર-સાજં પીવાથી ઊ¤વ/ ર4તિપF (નાક, 

મp, Cખ કM કાનમાથીં  લોહ# પડ(ુ ંહોય તે) મટM છે. (૯) Pાcને 

મધમા ં મળવીે  ખાવાથી ર4તિપF મટM છે. (૧૦) Pાc અને 

Wબરાના ં +ળૂ ૧૦-૧૦ �ામ લઈ ઉકાળો કર◌ી પીવાથી 

ર4તિપF મટM છે. (૧૧) પાકા ંટામટાનોે ં  ૧૦૦ �ામ રસ !દવસમા ં

]ણ વાર પીવાથી થોડા જ !દવસોમા ં ર4તિપF અને દાતનાં  
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પઢાે  ં િશિથલ થઈ તમાથીે ં  થતો ર4ત�ાવ મટM છે. (૧૨) પાકા 

ટામટાે નંા તા\ રસમા ં થો8ુ ં પાણી અને મધ મળવીે  પીવાથી 

ર4તિપF તથા લોહ#િવકાર મટM છે. (૧૩) મધ સાથે ખ:રુ  

ખાવાથી ર4તિપF મટM છે. (૧૪) રાયણના ં પાન Bધમાૂ  ં વાટ# 

ક~ક કર#, ૧૦ �ામ ક~ક ઘીમા ંશક#ે  સવાર-સાજં ખાવાથી થોડા 

જ !દવસમા ંર4તિપF મટM છે. (૧૫) રાયણના ંપાન અને કોઠ#ના ં

પાન વાટ# ક~ક કર#, ઘીમા ંશક#ે  ખાવાથી ર4તિપF મટM છે. 

ર4ત6દરર4ત6દરર4ત6દરર4ત6દર  (૧) ર4ત6દર એટલે વ� ુપડ(ુ ંમાિસક આવ|ુ ં

તે. Kકવલીૂ ે  કર#નીM  ગોટલીનો પાઉડર કર#ને અથવા એમ જ 

મસાલો દઈ ખાઈને ઉપરથી પાણી પી|ુ.ં તકલીફ +જબુ  કર#નીM  

ગોટલી�ુ ં 6માણ રાખ|ુ.ં એનાથી ર4ત6દર મટM છે. (૨) 

(લસીનાુ  ંતા\ ંપાનનો રસ સહજM  સાકર મળવીે  એકાદ ચમચો 

દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં િનયિમત લવાથીે  ર4ત6દરનો 

રોગ અ,કૂ સારો થાય છે. (૩) બોરડ#ની છાલ�ુ ં,ણૂ/ ૩-૩ �ામ 

સવાર-સાજં ગોળ સાથે લવાથીે  ર4ત6દર મટM છે. (૪) રાયણના ં

પાન Bધમાૂ  ંવાટ# ક~ક કર#, ૧૦ �ામ ક~ક ઘીમા ંશક#ે  સવાર-

સાજં ખાવાથી થોડા જ !દવસમા ંર4ત6દર મટM છે. (૫) કર#નીM  

ગોટલીનો બાર#ક પાઉડર ૧-૧ ચમચી સાદા પાણીમા ં િનયિમત 

!દવસમા ંચાર-પાચં વખત લવાથીે  ર4ત6દર સારો થાય છે. 
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ર4તિવકારર4તિવકારર4તિવકારર4તિવકાર  (૧) ર4તિવકારના 6કારો અને કારણો ઘણા ંછે. 

ર4તિવકારમા ં દરરોજ ૧-૧ ચમચી િ]ફળા ,ણૂ/ એકાદ ચમચો 

ગાય�ુ ંઘી મળવીે  !દવસમા ં]ણ વખત દર ચાર કલાકને >તરM 

લ|ે ં.ુ 6યોગ છએક માસ Kધીુ  કરવાથી લોહ#મા ં રહલાM  દોષો 

ઝડપભરે  Bરૂ  થાય છે. (૨) કાચી કોબીજ�ુ ં6,રુ મા]ામા ંસવને  

કરવાથી કોઈ પણ 6કારનો ર4તિવકાર મટM છે.  અOય 

Zચ!ક�સાની સાથે પણ આ Qદરતીુ  ઉપચાર કર# શકાય. 

ર4ત|d�ર4ત|d�ર4ત|d�ર4ત|d�ૃૃૃૃ  (૧) >@ર ખાવાથી ર4ત|d�ૃ  થાય છે. (૨) >@ર 

Bધમાૂ  ં ઉકાળ#ને ઉકાળgે ં ુ >@ર ખાઈ તે Bધૂ  પીવાથી શ%4ત 

આવે છે તથા લોહ# વધે છે. (૩) Kકાૂ  >@રના કકડા તમે જ 

ગરમ પાણીમા ં પલાળ# ફોતરા ં કાઢલીM  બદામ Kકવીનૂ ,ે ખડ# 

સાકરની �ક#ૂ , એલચીની �ક#ૂ , કસરM , ચારોળ#, િપ�તા ં અને 

બળદાણા લઈ ખાડ#ં , તે બ�ુ ંગાયના ઘીમા ંઆઠ !દવસ ભaજવી 

રાખ|ુ.ં પછ# રોજ સવારM ૨૦ �ામ ³ટgુ ં એ િમµણ ખાવાથી 

cીણ શ%4તવાળાની ર4ત|d�ૃ  થાય છે. (૪) પાકા >@રને છોલી 

સામસામા કાપ +ક#ૂ  તમાે  ં સાકર ભર# રા]ે ઝ◌ાકળમા ં +ક#ૂ  

રાખી, એ ર#તે ૧૫ !દવસ Kધીુ  રોજ સવારM ખાવાથી શર#રમાથીં  

ગરમી નીકળ# જઈ ર4ત|d�ૃ  થાય છે. 
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ર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવર4ત�ાવ (૧) હળદરને વાગલાે  ઘા પર દબાવી દવાથીM  

લોહ# નીકળ(ુ ંબધં થાય છે. (૨) ૧-૧ કપ ³ટલો તજનો ઉકાળો 

દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં પીવાથી ગમે તે કારણે થતો 

ર4ત�ાવ મટM છે. તે અિત આતવન/  ેલીધે હોય કM cયને લઈને 

કM વાગવાથી કM શર#રના કોઈ >દરના અવયવમાથીં  લોહ# 

નીકળ(ુ ં હોય. (૩) અર8સીુ , કાળ# Pાc અન હરડનો ઉકાળો ે M

કર#ન પીવાથી શર#રના કોઈપણ ભાગમાથી વહ( લોહ# અટક ે ં M ં Mુ

છે. (૪) ઉમરાના પાકલા ફળ ગોળ નાખી ખાવાથી શર#રમા ં M ં ં

ઠડક થાય છ અન શર#રના કોઈ પણ ભાગમાથી થતો ર4ત�ાવ ં ે ે ં

અટક છM ે.  

ર4તાિતસારર4તાિતસારર4તાિતસારર4તાિતસાર (૧) િપFના કારણે મોટા Cતરડામા ં ચાદાં  ં

પડM અને ર4તિમિµત સાતથી આઠ ઝાડા થાય તને  ેર4તાિતસાર 

કહM છે. એમા ંમા] સાકર નાખી ઉકાળલાે  બકર#ના Bધૂ  પર જ 

રહ|M ં,ુ !દવસમા ં ]ણ વાર કડાછાલ�ુ ં ,ણૂ/ એક કપ પાણીમા ં

ઉકાળ# પી|ુ ં અને લોહ# પડ(ુ ં બધં થાય પછ# સાદો Kપા�યુ  

આહાર લવોે . (૨) દાડમના દાણા, વ!રયાળ# અને Kકાુ  ધાણા�ુ ં

સમભાગ ેબનાવgે ં ુ,ણૂ/ થોડ# સાકર મળવીે  દર બે કલાકM ૧-૧ 

ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  લોહ#વાળા ઝાડા મટM છે.  
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રતવારતવારતવારતવા (૧) ઠડાં  પાણીમા ં ચીકણી સોપાર# ઘસી રતવાના ં

ચા◌ંઠાં  ંપર ચોપડવાથી રતવા મટM છે. (૨) શકલાે M  જવનો લોટ 

અને ³ઠ#મધ�ુ ં,ણૂ/ ધોયલાે  ઘીમા ંમળવીે  લપે  કરવાથી રતવા 

મટM છે. (૩) ઉમરાની છાલનો ઉકાળો રતવાવાળ# બહનોM  માટM 

આશીવાદ/  સમાન છે. (૪) રતવામા ં!દવલે  �બૂ માફક આવે છે. 

રતાધળાપ¡રતાધળાપ¡રતાધળાપ¡રતાધળાપ¡ં ંં ંં ંં ંુુ ુ ુ  (૧) Vવારનાુ  ં Qણાૂં  ં પાન�ુ ં શાક ખાવાથી 

રતાધળાપ¡ં ં ુ મટM છે. (૨) @રા�ુ ં,Sૂ્ણ રોજ ફાકવાથી ગરમી 

ઓછ# થઈ રતાધણાપ¡ં ં ુ મટM છે. (૩) @Sંુ, આમળા ં અને 

કપાસના ંપાન સરખે ભાગ ેલઈ, ઠડાં  પાણીમા ંવાટ#, ૨૧ !દવસ 

Kધીુ  માથા પર લપે  કર# પાટો બાધવાથીં  રતાધળાપ¡ં ં ુમટM છે. 

(૪) 8ગળ#નાુ ં  રસમા ંસહજM  મીRંુ મળવીે , તનાે  ંટ#પા ંપાડવાથી 

રતાધળાપ¡ં ં ુમટM છે.     (૫) ધોળા ંમર# Bધમાૂ  ંકM દહaમા ંઘસી 

સવાર-સાજં Cખમા ં Cજવાથી રતાધળાપ¡ં ં ુ મટM છે. (૬) 

નાગરવલનાે  ં પાનનો રસ Cખોમા ં ન◌ાખવાથી રતાધળાપ¡ં ં ુ

મટM છે. (૭) બકર#ના +]માૂ  ંલિવLગ ઘસી Cખમા ંઆ◌ંજવાથી 

રતાધળપ¡ં ં ુ મટM છે. (૮) સવાર-સાજં ટામટાનાે  રસ�ુ ં સવને  

કરવાથી રતાધળાપણાં મા ંફાયદો થાય છે. (૯) Zબલીપ]નો રસ 

પીવાથી તથા Cખોમા ંCજવાથી રતાધળાપણામાં  ંલાભ થાય 

છે. (૧૦.) �યામ (લસીનાુ  પાનનો બ ેબ ેટ#પા ંરસ ૧૪ !દવસ 

Kધીુ  Cખોમા ં નાખવાથી રતાધળપણામાં  ં લાભ થાય છે. આ 
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6યોગથી Cખોની પીળાશ પણ ઘટM છે. (૧૧.) સાકર તથા 

@Sનુ ે ઘી સાથે ખાવાથી અને લaડ# પીપરને છાસમા ં ઘસીને 

Cજવાથી રતાધળાપણામાં  ંલાભ થાય છે. 

રસોળ#રસોળ#રસોળ#રસોળ#  રાઈ અને મર#ના ,ણનૂ ે/  ઘીમા ંમળવીે  લપે  કરવાથી 

રસોળ# વધતી બધં થાય છે.  

રાઝણરાઝણરાઝણરાઝણંંંં  નગોડ, !દવલોે , લીમડો વગરના પાન નાખી ઉકાળલા ે M ં ે

પાણીના ટબમા કમર^ડ બસવાથી રાઝણમા લાભ થાય છં ૂ ે ં ં ે .  

bમે!ટઝમbમે!ટઝમbમે!ટઝમbમે!ટઝમ  H!રકુ  એિસડ�ુ ં6માણ વધી જવાથી bમ!ટઝમે  

થાય છે. કાકડ#નો રસ અને ગાજરનો રસ સરખા 6માણમા ંલઈ 

એક &લાસ ભર#ને !દવસમા ં બ ે વાર સવાર-સાજં પીવાથી 

bમ!ટઝમમાે  ંલાભ થાય છે.  

રMચરMચરMચરMચ  આમલીના ગભન/  ે પાણીમા ં ઘોળ#, ગાળ#, મીRંુ નાખી 

પીવાથી રચM  લાગ ેછે. 

લકવોલકવોલકવોલકવો  (૧) દરરોજ સવાર, બપોર, સાજં કારલાનોM ં  ૧-૧ નાનો 

કપ રસ પીવાથી 6ારZભકં  અવ�થાનો લકવો અવ�ય મટ# \ય 

છે. (૨) લસણની એક કળ# ગળવાની શb કર# દરરોજ એક એક 

વધારતા જઈ ચાળ#સમા !દવસે ચાળ#સ કળ#ઓ ગળવી અને 
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એ જ ર#તે એક એક કળ# ઓછ# કરતા જઈ બી\ ચાળ#સ 

!દવસ Kધીુ  કળ#ઓ ગળવાથી લકવો મટM છે. (૩) !હLગ અને K ૂઠં 

નાખલાે  સહજM  ગરમ તલનીે  માZલશ કરવાથી કડનોM  Bુ:ખાવો, 

સાધાનોં  Bુ:ખાવો, >ગ�ુ ં જકડાઈ જ|ુ,ં લકવો વગરે M વાHનાુ  

રોગો મટM છે. (૪) લકવાના દદÐએ હમશં ે  મpમા ં !હમજે રાખી 

,સતાૂ  રહ|M ં,ુ તથા દરરોજ !દવસમા ંબે વખત દળલીે  હરડનીM  

ફાક# લવીે . હરડM રચકM  હોવાથી બે-ચાર વાર :લાબુ  જ|ુ ંપડશે, 

છતા ં િનયિમત સવનથીે  લકવો મટ# શકM છે. (૫) સાદડની 

છાલ�ુ ં ,ણૂ/ રોગના �થાને ઘસવાથી અને પછ# એ ,ણૂ/ +ક#ૂ  

પાટો બાધવાથીં  પcાઘાતમા ં ફાયદો થાય છે. (૬) !દવલાના ે ં

પાન ક +ળM ૂ , વાHવરણોુ , લીમડાના પાન અન નગોડના પાનન ં ે ં ે

પાણીમા ઉકાળ# તની વરાળથી લકવાના દદÐન શર#ર ં ે ે M

તલમાલીશ કયા પછ# શક કરવાથી રોગ ઝડપથી મટ છે ે M ે/ . (૭) 

અર#ઠાના ,ણમાૂ ં/  સમાન ભાગ ે ગોળ મળવીે  સાધારણ કદની 

ગોળ# બનાવી !દવસમા ં]ણ વાર મધH4તુ  પાણી સાથે લવાથીે  

લકવામા ં રાહત થાય છે. અર#ઠાનો �વાદ સારો ન હોવાથી 

ઉલટ# થવાની શÔતા છે, પણ ઉપચારનો 6ભાવ જોતા ંએને 

અવગણી શકાય.  

લીવરલીવરલીવરલીવર (૧) Pાcના રસના સવનથીે  યQતનૃ ે શ%4ત મળે છે.  

(૨) ખ:રનીુ  ચાર-પાચં પશીે  રા]ે પાણીમા ં પલાળ# રાખી, 

સવારM મસળ# તમાે  ં મધ નાખી સાત !દવસ Kધીુ  પીવાથી 



 454 

યQતનીૃ  |d�ૃ  મટM છે. (૩) કાચા પપૈયા�ુ ં શાક ખાવાથી 

યQત|d�માૃ ૃ  ંલાભ થાય છે 

લીવરલીવરલીવરલીવર    અનેઅનેઅનેઅને    બરોળબરોળબરોળબરોળ     (૧) દરરોજ સવારM આખા ચોખા 

એક ચપટ# ગળ# જઈ ઉપર પાણી પીવાથી લીવરના દદÐને 

આરામ થાય છે. (૨) દાડમનો રસ પીવાથી લીવરના રોગમા ં

ફાયદો થાય છે. (૩) Qવારપાઠાનાુ  રસમા ં હળદર મળવીે  

પીવાથી લાભ થાય છે. (૪) શરપખોં  ચોમાસામા ંÎયા-ં�યા ંઊગી 

નીકળે છે. તે ૨-૩ mટની �ચાઈ ધરાવે છે. તનેે નાની અને 

ચપટ# શaગો થાય છે. ત�ે ં ુપાન તોડતા ં તે તીર ³વો આકાર 

બનાવે છે. આ શરપખોં  યQતૃ (લીવર) અને બરોળ(��લીન)ના 

રોગોમા ં�બૂ સાSંુ કામ આપે છે. તનાે  ંલીલા ંકM Kકાૂ  ંપાન લઈ, 

અધકચરા ં ખાડ#ં , ઉકાળો બનાવી પીવાથી શર#રના ં આ બ ે

મહ�વના ં >ગોની ફ!રયાદ મટM છે. લીવર કM બરોળ�ુ ં વધ|ુ,ં 

તમાે  ં સોજો આવવો, Bુ:ખાવો થવો, તમ�ે ં ુ કઠ#નીકરણ થ|ુ ં 

વગરેM મટM છે. વળ# આ બ½માથીે ં  ગમે તે અવયવ બગડવાથી 

થતા રોગો ³વા કM પા8ું, કમળો, કમળ#. અશ%4ત, �ખૂ ન 

લાગવી વગરે M પણ મટM છે. (૫) લa^નોુ  રસ પાણીમા ંમળવીે  

તમાે  ં મર#�ુ ં ,ણૂ/ નાખી પીવાથી યQતનાૃ  રોગો મટM છે. (૬) 

૫૦૦ �ામ પાકા ં \ં̂  ુ લઈ તનોે  રસ કાઢવો. એને કપડાથી 

ગાળ# છãા ભાગ ેબાર#ક વાટgM ં ુ િસLધવ મળવ|ે ં.ુ એને શીશીમા ં

ભર# મજ^તૂ ^ચૂ માર# એક અઠવા!ડયા Kધીુ  રાખી +કાવાથીૂ  
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\ં^Pુવ તૈયાર થાય છે. \ં^Pુવ CતરM !દવસે સવારM કટલાકM  

!દવસ Kધીુ  પીવાથી યQતનીૃ  !યા િનયિમત બની યQતનોૃ  

સોજો, યQત|d�ૃ ૃ  અને �લીહોદર મટM છે. (૭) કાચા પપૈયા�ુ ં૧૦ 

�ામ Bધૂ  સાકર સાથે મળવીે  ]ણ ભાગ કર# !દવસમા ં]ણ વાર 

પાણી સાથે લવાથીે  યQત|d�ૃ ૃ  મટM છે.  

લaડ#પીપરલaડ#પીપરલaડ#પીપરલaડ#પીપર  લaડ#પીપર રસાયન છે. ³નાથી રોગો અને 

વાધÔનો/  નાશ થાય તને  ેરસાયન કહM છે. એ જઠરા%&ન 6દ#�ત 

કરનાર, તીખી પણ ગરમ નથી, પ�યા પછ# મ�રુ, %�ન&ધ તથા 

વાH ુઅને કફનાશક છે. પચવામા ંહલક# અને રચકM  છે. તે ;ાસ, 

ઉધરસ, કફના રોગો, પટનાે  રોગો, �વર, કોઢ, 6મહે, ગાઠં, 

હરસ, બરોળ, �ળૂ તથા આમવાHનેુ મટાડનાર# છે. પીપર�ુ ં

,ણૂ/ િવિવધ અ�પાનોુ  સાથે લવાયે  છે. મધ સાથે લવાથીે  કફના 

રોગ અને મદે  મટM છે. ;ાસ, ઉધરસ તથા કફ�વર મટાડM છે. 

વીય/ વધારM છે, ^d�નુ  ે !હતકાર#, મદં જઠરા%&નને 6દ#�ત 

કરનાર અને સાર# �ઘ લાવે છે (૧) ૨.૫ થી ૩ �ામ ³ટgુ ં

લaડ#પીપર�ુ ં,ણૂ/ સાર# ર#તે = ૂટં#, લોખડનાં  પા]મા ંકાલવીને 

રાખી +ક|ૂ ં.ુ સવારM અડધા કપ ³ટલા પાણી સાથે પી જ|ુ.ં 

એકાદ વષ/ Kધીુ  આ 6યોગ ચાg ુ રાખવો. @ણ�વર/ , 

ર4તા~પતા-પા8રોં ુ ગ, શરદ# તથા કફના રોગોમા ં આ 6યોગ 

અિત ઉFમ છે. તમાે  ંપર@નીM  જbર નથી.  
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gggg ૂૂૂ ૂ  (૧) ધાણાને પાણીમા ંપલાળ# મસળ# ગાળ# સાકર નાખી 
પીવાથી ગરમીમા ંલાગલીે  g ૂમટM છે. (૨) ગરમીના !દવસોમા ં

માથે ઠડકં  રહM, g ૂન લાગ,ે માYુ ંતપી ન \ય તે માટM માથે 

વડના ંપાન +ક#ૂ  ઉપર ટોપી, હટ� , �કાફ/ કM હ~મટM ે  પહરવીM .  Kયૂ/ 

ગમે તટલોે  તપતો હશે તો પણ માથે ઠડકં  રહશM ે. (૩) મથીનીે  

Kક#ૂ  ભા@ ઠડાં  પાણીમા ંપલાળ# રાખી, સાર# ર#તે પલÚયા પછ# 

�બૂ મસળ#, પાણી ગાળ#, થો8ુ ંમધ મળવીે  પીવાથી g ૂલાગી 

હોય તો મટM છે. (૪) 8ગળ#ુ ં , @Sંુ અને સાકર વાટ#ને ખાવાથી 

g ૂલાગી હોય તો મટM છે. (૫) શકલીે M  કર#M  અને 8ગળ#ુ ં  પીસીને 

લવાથીે  g ૂમટ# \ય છે. 

લોહલોહલોહલોહ ત��વનીત��વનીત��વનીત��વની ઉણપઉણપઉણપઉણપ એનાથી પગ Bઃખુ ,ે કોઈ વાર 

પગમા ટાકણી ભpકાતી હોય એમ લાગં ં ,ે કઈક સળવળ( હોય ં ંુ

એ| લાગું ,ે !દવસ આ| ન થાય પણ Kઈ \ઓ ન થવા લાગે ં ૂ ે ેુ . 

આવા સજોગોમા આયનની ગોં ં / ળ# લવાથી બધી તકલીફ મટ# ે

\ય છે. કમ ક મગજમા ઉ�પ½ થતા M M ં ÔડોપામાઈનÕ નામના 

પદાથ માટ આયન જbર# છ/ /M ે . આયન ઓÕ હોય �યાર / ં M

ÔડોપામઈનÕ ઓÕ ઉ�પ½ થાય અન તથી Bઃખાવો થાય છં ે ે ેુ . 

આયન લવાથી / ે ÔડોપામઈનÕ hર( થાય અન Bઃખાવો મટ# ૂ ં ેુ ુ

\ય.  
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લોહ#લોહ#લોહ#લોહ#      લોહ#લોહ#લોહ#લોહ#બગાડબગાડબગાડબગાડ    વારવારં  ચામડ#ના નાના-મોટા રોગ 

થતા હોય તો વડના નાના Qણાૂ  તા\ ં પાનનો ઉકાળો કર# 

પીવાથી લોહ# ��ુ થાય છે અને ચામડ#ના રોગો મટM છે. 

લોહ#નીલોહ#નીલોહ#નીલોહ#ની    ઊણપઊણપઊણપઊણપ    (૧) તજ, તજથી બમણા વજનના તલ અને 

એ બનનાં ે  Qલુ  વજનથી દસગણા વજનના પાણીમા ંએકાદ કપ 

³ટલો ઉકાળો સવાર-બપોર-સાજં તાજો બનાવી પીવાથી 

શર#રમા ંલોહ# વધે છે. (૨) Kક#ૂ  મથીે  કM મથીનીે  ભા@�ુ ંબને 

તટલાે  વ� ુ6માણમા ંસવને  કરવાથી ર4તા~પતા મટM છે. (૩) 

ગાજરનો રસ ૧૫ �ામ, સતરાનોં  રસ ૧૫ �ામ અને મધ ૧૦ 

�ામ ભગાે  ંકર# દરરોજ સવાર-સાજં ભોજન બાદ લવાથીે  એકાદ 

મ!હનામા ંર4ત|d�ૃ  થાય છે.      લોહ#નીલોહ#નીલોહ#નીલોહ#ની    ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#  (૧) બી કાઢલીM  

Pાc, ઘી અને મધ એક] કર# ચાટવાથી cતકાસ મટM છે. 

ઉર:cત થઈને લોહ#ની ઉલટ# થતી હોય તો તે પણ મટM છે. (૨) 

મીઠા લીમડાના ં પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળ#ને 

પીવડાવવાથી લોહ#ની ઊલટ# મટM છે. લોહ#નીલોહ#નીલોહ#નીલોહ#ની    ����ુુુdુ�d�d�d� (૧) 

બકર#ના Bધમાૂ  ંઆઠમા ભાગે મધ મળવીે  પીવાથી લોહ#ની �d�ુ  

થાય છે. (૨) એક KQુંૂ >@ર અને ૫-૧૦ બદામ Bધમાૂ  ંનાખી 

ઉકાળ#, તમાે  ંસહજM  ખાડં નાખી રોજ સવારM પીવાથી લોહ# �d�ુ  

થાય છે. લોહ#લોહ#લોહ#લોહ#    વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા રોજ ગરમ Bધમાૂ  ં હળદર નાખી 

પીવાથી અથવા મધ કM :નોૂ  ગોળ કM કાળ# Pાc ખાવાથી 

લોહ#ના ર4તકણો વધે છે. લોહ#�લોહ#�લોહ#�લોહ#� ુંુ ંુ ંુ ં   પાણીપાણીપાણીપાણી     લોહ#�ુ ંપાણી થઈ 
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જ(ુ ંહોય તવોે  પણ એક રોગ છે. આ રોગમા ંલોહ# \ણે ઊડ# 

\ય છે અને લોહ#�ુ ંપાણી થઈ ગયા ³|ુ ંલાગ ે છે. 8ગળ#નોુ ં  

તાજો રસ અને મધ સરખા 6માણમા ંસવાર, બપોર, સાજં જbર# 

6માણમા ં લવાથીે  લોહ#�ુ ં પાણી થ(ુ ં અટકM છે અને શર#ર 

તાજગીભHુ} બને છે. લોહ#િવકારલોહ#િવકારલોહ#િવકારલોહ#િવકાર  (૧) Bધીનોૂ  રસ કાઢ# થોડા 

મધ કM સાકર સાથે લવાથીે  લોહ#િવકાર મટM છે. (૨) સારા ંપાકા ં

લa^નાુ  ૪૦૦ �ામ રસમા ં૧ !કલો ખાડં નાખી, ઉકાળ#, ચાસણી 

કર# શરબત બનાવ|ુ.ં શરબત ગરમ હોય �યારજM  કપડાથી 

ગાળ# ઠ8ં ુ થાય એટલે શીશીઓમા ંભર# લ|ે ં.ુ આ શરબત ૧૫થી 

૨૫ �ામ ³ટgુ ંપાણી મળવીે  પીવાથી લોહ#િવકાર મટM છે.  

લોહ#વાલોહ#વાલોહ#વાલોહ#વા     (૧) @Sંુ અને સાકર�ુ ં,ણૂ/ પાવલીભાર ચોખાના 

ઓસામણમા ં પીવાથી લોહ#વા મટM છે. (૨) વડની છાલના 

,ણનીૂ /  �વ�છ કપડામા ં પોટલી બનાવી યોિનમા ં +કવાથીૂ  

લોહ#વા મટM છે. (૩) લોહ#વા હોય તો ગભ/ રહ# શકતો નથી, 

અથવા અ�રૂM મ!હને ગભ/ પડ# \ય છે. નાગકસરM  લવાથીે  

લોહ#વા મટM છે. (૪) એક &લાસ    ગાય કM બકર#ના    Bધમાૂ  ંએટgુ ં

જ પાણી ઉમર#ે  એક ચમચી અશોક |cનીૃ  છાલ�ુ ં,ણૂ/ નાખી 

પાણી બળ# \ય �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ઠ8ું કર# સવાર-સાજં 

પીવાથી અને આહારમા ં ગરમ િપFવધક/  P¥યોનો �યાગ કર#, 

સhણં ૂ / આરામ કરવાથી ર4ત6દર-લોહ#વા મટM છે. એમા ં

બ\રમા ંતૈયાર મળ(ુ ંઅશોકા!ર<ટ પણ ઉFમ છે. સવાર-સાજં 
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જxયા પછ# બે ચમચી અશોકા!ર<ટમા ંથો8ુ ંપાણી ઉમર#ે  પીવાથી 

વ� ુ પડતા માિસક-લોહ#વાની તકલીફ તથા ગભાશયની/  

િશિથલતા Bરૂ  થાય છે. (૫) ³ઠ#મધ, કાટાTં ં માH,ુ દાડમના ં

mલ અને ફટકડ# સરખા વજને લઈ ઉકાળ#ને ઠ8ં ુ કરgM ં ુ પાણી 

નાખી લસોટ# નાખવા.ં િમµણ ÎયારM ઘè થાય �યારM ખ:રનાૂ  

ઠZળયા કM બદામ ³ટલી વાટ ³વી લાબીં  ગોળ#ઓ બનાવી 

છાયડં M Kકવીૂ , એકથી બ ેગોળ# રોજ રા]ે યોિનની >દર +કૂવી. 

દોઢથી બે માસ Kધીુ  િનયિમત આ ઉપચાર કરવાથી લો!હવા, 

;ત6દરે , ગભાશય/  +ખનીુ  :નીુ  ચાદ#ં , ખજવાળં , બળતરા 

વગરેM િવQિતઓૃ  Bરૂ  થાય છે. રા]ે +કલૂ M  ગોળ# સવારM અધn 

બહાર આવી \ય તો પણ ફાયદો કરM છે.   

~HકMિમયા~HકMિમયા~HકMિમયા~HકMિમયાુુુુ  હળદરમા ંરહલાM  એOટ#ઑ%4સડOટ પદાથન/ ે લીધે 

~Hકિમયાુ M  કોષોનો વધારો અટકM છે. ર!ડયશનM ે , 6Bષણુ  અથવા 

કટલીકM  દવાઓના જોખમને હળદર અને કરúિમનનાુ  િમµણથી 

ઘટાડ# શકાય છે. ³ બાળકો કળાM  ંઅને નારગીં  ખાય તમને  ેપણ 

~Hકિમયા�ુ ુM  ંજોખમ ઘટM છે.  

વજનવજનવજનવજન  ઘટાડવાઘટાડવાઘટાડવાઘટાડવા (૧) અરણીના +ળનોૂ  ઉકાળો શીલા@ત 

સાથે સવાર-સાજં પીવાથી અથવા ]ણ ચમચી ³ટલો એના 

પાનનો રસ પીવાથી ચરબી ઘટ# જવાથી વજન ઓÕ ંથઈ \ય 

છે. (૨) વજન ઘટાડવા ઘWને બદલે જવનો ઉપયોગ કરવો. (૩) 
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દરરોજ એક પાકા લa^નાુ  રસમા ં ૬૦ �ામ મધ મળવીે  

ચાટવાથી વજન ઊતરM છે. (૪) ૨૫ �ામ લa^નોુ  રસ અને ૨૫ 

�ામ મધ ૨૦૦ િમ.Zલ. સહજM  ગરમ પાણીમા ંભોજન બાદ તરત 

જ પીવાથી એક-બે માસમા ંશર#રમા ંમદનીે  ઉ�પિF બધં થાય 

છે અને વધલોે  મદે  ઓછો થાય છે. (૫) �Yળતાૂ  અને ચરબી 

ઓછા ં કર# શકાય તો લા^ં ં ુ@વન શÔ બને. (૬) મા] મીRંુ 

નાખgે ં ુચોખા�ુ ંગરમ ગરમ ઓસામણ ³ટgુ ંખાઈ શકાય તટgે ં ુ

દરરોજ ખાવાથી વજન ઉતર# \ય છે. (૭) એક મ!હના Kધીુ  

િ]ફળા Vગળૂ  અથવા મદોહરે  Vગળનીૂ  બ�બ ેગોળ# �કોૂ  કર# 

સવાર-સાજં લવાથીે  અને રોજ રા]ે Kતીૂ  વખતે અડધીથી એક 

ચમચી િ]ફળા ,ણૂ/ અથવા હરડM ,ણૂ/ લવાથીે  તમે  જ સવાર-

સાજં એક !કલોમીટર ઝડપથી ચાલ|ુ,ં �ખૂ લાગ ેતનાથીે  ઓÕ ં

જમ|ુ,ં અને મગ-ભાત અથવા મગની દાળ અને ભાત જ 

ખાવાથી મ!હને પાચથીં  છ !કલો વજન ઘટM છે. ³ટgુ ં વજન 

ઘટાડ|ુ ંહોય �યા ંKધીુ  આ 6માણ ેજ રહ|M ં.ુ (૮) િનયિમત bપે 

ગરમાગરમ Kપૂ પીવાથી વજન ઉતારવાના કાયમમા/  ં

ચમ�કા!રક સફળતા મળે છે. (૯) Ãીઓને ૨૨૦૦ અને hરષોનુ  ે

૨૫૦૦ કલર#M ે  ખોરાકની જbર પડM. એનાથી વધારાના ખોરાકની 

ચરબી બને છે, ³થી વજન વધે છે. (૧૦) દરરોજ સવાર-સાજં 

ભોજન બાદ એક મોટા &લાસ qફાળાૂં  પાણીમા ંએક આ�ુ ંલa^ ુ

નીચોવી ધીમે ધીમે પી જવાથી શર#ર�ુ ંવજન ઓÕ ંથવા લાગ ે

છે. ગમે તે પરહજM  હોય કM ³ ¥યાિધમા ંલa^ ુનડ(ુ ં હોય તમાે  ં
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પણ  આ ઉપચાર થઈ શકM છે. વજનવજનવજનવજન    વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા (૧) ઠZળયા 
કાઢgM ં ુ પાચં પશીે  ખ:રુ  ભસનાr  ઘીમા ં પાચં િમિનટ Kધીુ  

સાતળ#નં  ે બપોરM ભાત સાથે મળવીે  ખાઈ અધ� કલાક �ઘ 

લવાથીે  Kકલકડ#ુ  Bબળાુ  માણસના શર#રના ંવજન અને શ%4ત 

વધે છે. (૨) Kઠંૂ, કાળ# +સળ#ૂ , ગળો, ગોખSંુ, આમળા,ં કUચા,ં 

અ;ગધાં , એખરો, ³ઠ#મધ, \યફળ અને હરડM દરકM  ૩૦-૩૦ 

�ામ�ુ ં બનાવલે  બાર#ક ,ણનૂ ે/  ધા(પૌ�<ટકુ  ,ણૂ/ કહM છે. 

અડધીથી એક ચમચી ³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ ઉકાળ#ને ઠડાં  કરલા એક 

&લાસ Bધમાૂ  ં મળવીને  ે એકથી દોઢ માસ રોજ રા]ે પીવાથી 

ધા(h<ટ#ુ ુ  યાય છે, +ખનીુ  તજ%�વતાે  વધે છે અને શર#ર�ુ ં

વજન વધવાની સાથે બળ અને �mિત«મા ંવધારો થાય છે. (૩) 

Kકાૂ  >@રના `કડાુ  અને ગરમ પાણીમા ંભaજવી છોતરા ંકાઢ# 

નાખલે  બદામને Kકવીૂ , ખડ# સાકર�ુ ં ,ણૂ/, એલચીની �ક#ૂ , 

કસરM , ચ◌ારોળ#, પી�તા ંઅને બળદાણા બ�ુ ંસરખા વજને લઈ 

ગાયના ઘીમા ં આઠ-દસ !દવસ ભaજવી રાખ|ુ.ં પછ# દરરોજ 

સવારM એકથી બે ચમચી ખા|ુ.ં નાના બાળકો તમે  જ અશ4તના ં

રસ, ર4ત, માસં, મદે વગરે M સ�ત ધા(નીુ  |d�ૃ  થઈ શર#ર h<ટુ  

બને છે. ³મ�ુ ં વજન વધ(ુ ં જ ન હોય તમ�ે ં ુ પણ આ 

ઉપચારથી વજન વધવા લાગે છે. (૪) શર#ર �બૂ પાતTં હોય 

અને વજન વધાર|ુ ંહોય તો સમાન ભાગે તલ અને ખાડં બ�બ ે

ચમચા સવાર, બપોર, સાજં �બૂ ચાવીને ખાવા. વળ# દરરોજ 

આહારમા ંBધૂ -ભાત અને ખાડં વ� ુ6માણમા ંલવાે .ં (૫) ૧૦૦ 
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િમ.Zલ. Bધમાૂ  ંએટgુ ંજ પાણી ઉમર#ે  જb!રયાત +જબુ  ખાડં કM 

સાકર, એલચી અને ૧૦ �ામ અ;ગધા�ં ં ુ,ણૂ/ નાખી ઘè થાય 

�યા ંKધીુ  ધીમા તાપે ઉકાળ# ઠાર#ને પીવાથી Bબળ#ુ  ¥ય%4ત�ુ ં

વજન વધવા માડંM છે. (૬) આમળા અન કાળા તલ� સરખ ં ે ં ેુ

ભાગ બનાવg ,ણ ઘી ક મધમા ચાટવાથી માસ|d� થઈ ે ે ં ૂ M ં ંુ ૃ/

Qશતા ઘટ છૃ M ે. (૭) વજન હો|ુ ંજોઈએ એના કરતા ં૨૦% ઓÕ ં

હોય તો િનયિમત ખોરાક ઉપરાતં દરરોજ #મ કાઢ# નાખલે 

૫૦૦ િમ.Zલ. Bધૂ , બે કળાM ,ં ૧૦૦ �ામ શકલીે M  મગફળ# અને 

પાચં ખ:રનીુ  પશીે  ખાવાથી અને બથીે  ]ણ લીટર પાણી 

પીવાથી વજન વધે છે.  

વધરાવળવધરાવળવધરાવળવધરાવળ  કાચકા�ુ ં સખત પડ mલી \ય એટલા ગરમ 

કર#ને મaજ કાઢવી. એ�ુ ંબાર#ક ,ણૂ/ પાણીમા ં�બૂ લસોટ# પ�ટે  

બનાવી લપે  કરવાથી |ષણનોૃ  સોજો મટM છે.  

વ¤ય�વવ¤ય�વવ¤ય�વવ¤ય�વંંંં   રતવાને કારણે શર#રમા ં ગરમીથી વ¤ય�વં  

ભોગવતી હોય તવીે  બહનોએM  વડ-પીપળાની તા@ Qપળોનીુ ં  

ચટણી બનાવી લાબાં  સમય Kધીુ  સવને  કર|ુ.ં 

વાવાવાવા  (૧) લીલા નાZળયરનોે  ૭૦ �ામ >ગરસ કાઢ#, તમાે  ં

િ]ફળાની �ક#ૂ  ૩ �ામ અને મર#ની �કૂ# ૨ �ામ નાખી સવાર-
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સાજં ખાવાથી વા મટM છે. (૨) લીલા નાZળયરનાે  કોપરાનો રસ 

કાઢ# અ%&ન પર ઉકાળવાથી તલે નીકળે છે. એ તલમાે  ંમર#ની 

�ક#ૂ  નાખી શર#રM ચોળવાથી વાથી જકડાઈ ગયલાે  ં>ગો છ◌ૂટા ં

થાય છે અને વા મટM છે. (૩) સરિસયા તલમાે  ં ધ(રાનોં ુ  રસ 

અને થોડ# હળદર નાખી ઉકાળ# ધ(રાનોં ુ  રસ બળ# \ય એટલે 

ઉતાર# માZલશ કરવાથી વાથી ઝલાઈ ગયલાે  ં શર#રના ં >ગો 

Äટા ંથાય છે અને વા મટM છે.  (૪) મથી�ે ં ુ,ણૂ/ પાણી સાથે 

લવાથીે  વાના રોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૫) મથીે  ઘીમા ં શક#ે , 

દળ#, ગોળ-ઘીનો પાયો લાવી Kખડનીુ  માફક હલાવી નાના 

નાના લા8ુ બનાવવા. રોજ સવારM એક એક લા8ુ ખાવાથી 

અઠવા!ડયામા ં વાથી જકડાઈ ગયલાે  ં>ગો Äટા ં થાય છે અને 

હાથ-પગ ે થતી વાની કળતર મટM છે. (૬) Cકડાના ં પાન 

તલમાે  ંબળ# \ય �યા ંKધીુ  ગરમ કર#, તલે ગાળ#ને માZલશ 

કરવાથી વાનો Bઃખાવોુ  મટM છે.  

વાઈવાઈવાઈવાઈ !હLગ, િસLધવ અને ઘી ૧૦-૧૦ �ામ લઈ ૧૨૦ �ામ 

ગાયના +]માૂ  ં મળવીે , ઉકાળ#, મા] ઘી બાક# રહM �યારM 

પીવાથી વાઈ-અપ�માર મટM છે. 

વા@કરણવા@કરણવા@કરણવા@કરણ અ;ગધાં , એખરો(તાલીમખાના), ગોખSુ, 

શતાવર#, કાળ# +શળ#ુ , ��ુ કUચા,ં નાગબલા, બલદાણા અને 
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³ઠ#મધ સરખા ભાગ ે લઈ �બૂ ખાડ#ં  બાર#ક ,ણૂ/ બનાવ|ુ.ં 

એને આઠ ગણા Bધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ#ને માવો બનાવવો. માવાને 

ગાયના ઘીમા ંશક#ે  સોપાર# ³વડ# લા8ડ#ુ  બનાવવી. એક એક 

લા8ડ#ુ  જxયા પછ# સવાર-સાજં સહજM  નવશકાે  Bધૂ  સાથે 

લવાથીે  વીયની/  |d�ૃ  થાય છે તમે  જ હષ/-ઉ�સાહમા ં વધારો 

થાય છે.    

વાચાવાચાવાચાવાચા    અટક#અટક#અટક#અટક#----અટક#નેઅટક#નેઅટક#નેઅટક#ને  mલાવલોે  ટકણખારં  મધમા ં

મળવીે  @ભ પર બધે !દવસમા ં ચારકM  વખત લગાડવાથી 

વાચાની ફ!રયાદ મટM છે. મધ ગળા નીચ ેઉતરM તો પણ વાધોં  

નથી. 

વાતિપFવાતિપFવાતિપFવાતિપF  રાયણના ંપાન અને કોઠ#ના ંપાન વાટ# ક~ક કર#, 

ઘીમા ંશક#ે  ખાવાથી વાતિપF મટM છે. 

વાતર4તવાતર4તવાતર4તવાતર4ત  તાદળ\નીં  ભા@ ખાવાથી વાતર4ત મટM છે. 

વાવાવાવાત¥યાિધત¥યાિધત¥યાિધત¥યાિધ  (૧) ૩ �ામ લસણ પીસી, ૬ �ામ તલ�ુ ંતલે  

કM ઘી અને િસLધવ મળવીે  સવારM ખાવાથી સવ/ 6કારના 

વાત¥યાિધ તથા િવષમ�વર અને વાતકફ�વર મટM છે. (૨) 

લસણની પાચં કળ#ઓ રા]ે પાણીમા ંભaજવી રાખી સવારM તનેે 

પીસી ગાળ# પાણી પી|ુ.ં  બી\ અઠવા!ડયે સાત કળ#ઓ, ]ી\ 
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અઠવા!ડયે દસ કળ#ઓ પલાળવી અને એ ર#તે પીવી. ]ણ 

અઠવાડ#યા પછ# એક અવા!ડHુ ં 6યોગ બધં કરવો, અને ફર# 

પાછો શb કરવો. 6યોગ વખતે માખણ�ુ ંસેવન કર|ુ ંજbર# છે. 

આ 6યોગથી વાત¥યાિધ મટM છે. (૩) લકવો એટલે પરાલીિસસે  

પણ એક 6કારનો વાતરોગ છે. દરરોજ સવારM અડધો કલાક 

Kય�નાનૂ /  તથા પદરકં M  િમિનટ બા<પ�નાન લ|ે ં.ુ બપોરM અને 

સા³ં પણ પદરકં M  િમિનટ લa^નાુ  રસ િમિµત પાણી�ુ ં

બા<પ�નાન લ|ે ં.ુ એનાથી ચમ�કાર# લાભ અવ�ય જોવા મળે છે. 

તજ�ુ ંતલે  વાતિવકાર પર ચોળવાથી ફાયદો થાય છે. (૪)  ૨૦ 

�ામ Pાcને ઘીવાળા હાથ લગાડ# તવા ઉપર શક#ે  થો8ુ ંિસLધવ 

અને મર#�ુ ં,ણૂ/ લગાડ# રોજ સવારM ખાવાથી વાત6કોપ મટ# 

િનબળતાથી/  આવનાર ચ�ર મટM છે. 

વાત�ળવાત�ળવાત�ળવાત�ળૂૂૂૂ  (૧) Kઠંૂ અને એરડ+ળનાં ૂ  ઉકાળામા ંખાડલીં M  !હLગ 

અને સચળં  નાખી પીવાથી વાત�ળૂ મટM છે. (૨) !હLગને ૨૦૦ 

િમ.Zલ. પાણીમા ંઉકાળ# ૨૫ િમ.Zલ. પાણી બાક# રહM �યારM ઉતાર# 

પીવાથી વાત�ળૂ મટM છે. 

વાતાવરણનીવાતાવરણનીવાતાવરણનીવાતાવરણની    �d��d��d��d�ુુુુ   ઘરમાથીં  @વજ(ઓનોં ુ  નાશ કરવા 

વડની છાલનો હોમ કરવો.  
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વાનાવાનાવાનાવાના રોગોરોગોરોગોરોગો    ૧. ઠડોં  પવન, ઠ8ંંુ  પાણી, ઠ8ંંુ  વાતાવરણ, ઠડાં  ં

પીણા,ં ઠડ#ં  વાનગી, ઠડાં  પદાથ�થી Bરૂ  રહ|M ં.ુ ૨. ગરમ પદાથ� 

ઉપયોગી, ³વા કM લસણ, 8ગળ#ુ ં , આBુ, હaગ, મથીે , રાઈ, 

લિવLગ, તજ, Kઠંૂ, મર# પીપર, વગરેM. ૩. !દવલે સવ�Fમ- 

કાયમ એ�ુ ં સવને  કર|ુ.ં ન ફાવે તો ભાખર#મા ં મોણ નાખીને 

લ|ે ં.ુ ૪. વાના રોગમા ંતલ�ે ં ુમાZલશ રોજ કર|ુ,ં ³મા ં!દવલે  કM 

સરસવ તલે  વાપર|ુ.ં  

વાયરલવાયરલવાયરલવાયરલ ઈOફઈOફઈOફઈOફMMMM4શન4શન4શન4શન    µાવણ માસમા ંશર#રM એકાદ વાર 

માટ#, ગૌ+]ૂ અને ગૌછાણનો લપે  કરવામા ંઆવે તો વષભર/  

અનકે રોગો સામે રcણ મળે છે. ખાસ કર#ને વાયરસથી થતા 

રોગો સામે રcણ મળવવાે  તે અ�યતં જbર# છે. µાવણમા ંમા] 

એકાદ !દવસ આવો 6યોગ કરવાથી વષભ/ ર શર#રને રcણ 

મળે છે.          

વાHવાHવાHવાH ુુુ ુ પcાઘાત, કપવાતં , બાળલકવો, રાઝણં , કમરનો 

Bઃખાવોુ , સાધાં  Bઃખવાુ  કM જકડાઈ જવા, આમવાત, વ¤ય�વં , 

કKવાવડુ , શીª�ખલન, અડ!દયો વા, સવાઈકલ/  

�પો�Oડલાઈટ#સ, િવ;ાચી(હાથમા ં થતો રાઝણં  ³વો Bઃખાવોુ ), 

અવબાqકુ(jોઝન શો~ડર), શર#રમા ં સોય ભpકાતી હોય તવીે  

વદનાે  થવી, વાત કટકં (પગની એડ#મા ંકાટોં  ભpકાતો હોય તવીે  
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વદનાે  થવી), અટક# અટક#ને પશાબે  થવો, વાH ુઉપર ચડવો, 

વ� ુ પડતા ઓડકાર આવવા, પટમાે  ં આફરો થવો, અિનPા, 

શર#રના કોઈપણ ભાગમા ં ઝણઝણાટ# થવી, કાનમા ં બહરાશM , 

Bઃખાવોુ  કM અવાજ આ¥યા કરવો, ચામડ# gખીૂ  અને બરછટ થઈ 

જવી આ બધા રોગોમા ં વાHનીુ  6બળતા હોય છે. (૧) ૫૦૦ 

�ામ મથીે  ઝીણી દળ#, તમાે  ં૧ !કલો�ામ ઘી અને ૬ !કલો�ામ 

Bધૂ  મળવીે  ધીમા તાપે ઉકાળ# મધ ³|ુ ંગાôુ ંબનાવવ|ુ.ં પછ# 

તમાે  ં ૧.૫ !કલો સાકર નાખી મથીપાકે  બનાવવો. આ પાક 

સવારM ૨૫ થી ૪૦ �ામ ³ટલો ખાવાથી સવ/ 6કારના વાH ુ

રોગોનો નાશ થાય છે. (૨) મથીને  ે ઘીમા ં શક#ે  દળ#ને લોટ 

બનાવવો. પછ# ઘી-ગોળનો પાયો લાવી Kખડ#નીુ  માફક હલાવી 

નાના નાના લા8ુ બનાવવા. રોજ સવારM એક એક લા8ુ ખાવાથી 

અઠવા!ડયામા ંવાથી જકડાઈ ગયલાે  ં>ગો Äટા ંપડM છે. હાથ-

પગ ેથતી વાની કળતર મટM છે. (૩) ૧૫-૨૦ �ામ મથીે  રોજ 

ફાક# જવાથી વા મટM છે. (૪) અજમો તાવી પર ગરમ કર#, 

સમભાગ ે િસLધવ સાથે પીસી ૩ �ામ ³ટgુ ં ગરમ પાણી સાથે 

લવાથીે  કોઠાનો વાH ુBરૂ  થાય છે. (૫) અડદની દાળ પાણીમા ં

પલાળ# રાખી, વાટ#, તમાે  ં મીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ અને 

આBુ નાખી વડા ં કરવા.ં તનેે ઘીમા ં અથવા તલમાે  ં તળ#ને 

ખાવાથી વાH ુમટM છે. (૬) આBનોુ  રસ, લa^નોુ  રસ અને મીRંુ 

મળવીે  સવાર-સાજં પીવાથી વાH ુ મટM છે. (૭) આBનોુ  રસ, 

લa^નોુ  રસ અને િસLધવ એક] કર# ભોજનની શbઆતમા ં
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લવાથીે  વાH ુમટM છે. (૮) ૧૦-૧૦ �ામ આBનાુ  અને લa^નાુ  

રસમા ં ૧.૫ �ામ િસLધવ મળવીે  સવારM પીવાથી વાH ુમટM છે. 

(૯) ખ:રુ  ૫૦ �ામ, @Sુ, િસLધવ, મર# અને Kઠંૂ દરકM  ૧૦-૧૦ 

�ામ, પીપર# +ળૂ ૫ �ામ અને લa^નોુ  રસ ૦.૭૫ �ામને 

બાર#ક વાટ# ચાટણ બનાવી ખાવાથી વાH ુબસીે  \ય છે. (૧૦) 

એરડં  મગજને Bધમાૂ  ંમળવીે  ગરમ કર#, માવો બનાવી ખાવાથી 

Vધસીૃ  વાH ુઅને પટે , ખભા, પગ વગરમાે M  ંથતો Bુ:ખાવો મટM 

છે. (૧૧) ગોળ નાખgે ં ુદહa વાH ુમટાડM છે. તે h<ટ#ુ  આપનાર, 

(Å�તૃ  કરનાર અને પચવામા ંભારM છે. (૧૨) ઘીમા ંશકલીે M  !હLગ, 

Kઠંૂ, મર#, પીપર, િસLધવ, અજમો, @Sંુ અને શાહ@Sંુ એ આઠ 

ચીજો સરખે ભાગ ે લઈ, ,ણૂ/ બનાવી મજ^તૂ ^ચવાળ#ૂ  

શીશીમા ંભર# રાખ|ુ.ં આ ,ણનૂ ે/  !હLગા<ટક ,ણૂ/ કહM છે. એ વાH ુ

Bરૂ  કરM છે. એ અનકે રોગોની એક રામબાણ દવા છે. ³મ કM ૧ 

�ામ ³ટgુ ંઆ ,ણૂ/ છાસમા ંકM ભોજન પહલાM  ંઘી અને ભાતમા ં

લવાથીે  આફરો, અ@ણ/, પટનીે  પીડા, વાH,ુ ગોળો, કૉલરાે , 

અ@ણ/ કM વાHથીુ  થતી ઊલટ#, કફ-વાતજOય િવકારો વગરેM મટM 

છે. (૧૩) ચીકણી સોપાર#નો �કોૂ  ૧.૫ �ામ સવારM મઠામા ં કM 
કા@માં  ં લવાથીે  હોજર#મા ં ભરાઈ રહલોM  વાH ુ (ગસૅ ) મટM છે. 

(૧૪) તાજો Øદ#નો, ખારકM , મર#, િસLધવ, !હLગ, કાળ# Pાc અને 

@Sનીું  ચટણી બનાવી તમાે  ંલa^નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી વાH ુ

Bરૂ  થાય છે, મpની ફ#કાશ મટM છે, �વાદ પદાે  થાય છે અને 

પાચનશ%4ત સતજે  થાય છે.  (૧૫) નારગીં  ખાવાથી પટમાનોે ં  
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વાH ુ Bરૂ  થાય છે.  (૧૬) પાકા આBનોુ  ૪૦૦ �ામ રસ ૧.૬ 

!કલો સાકરની ચાસણીમા ં નાખી તાર બધાયં  તવીે  ચાસણી 

ફર#થી બનાવી શરબત બનાવ|ુ.ં એમાથીં  ૧૦ �ામ ³ટgુ ં

શરબત પાણી સાથે લવાથીે  પટનોે  વાH,ુ પટમાે  ં આમદોષથી 

આવતી ,કંૂ મટM છે. ગધાતોં  અને પ�યા વગરનો ઝાડો બધાયં  

છે અને પટમાે  ંથતો ગડગડાટ મટM છે. (૧૭) મર# ઠડાં  પાણીમા ં

બાર#ક વાટ# લપે કરવાથી વાHથીુ  >ગ જકડાઈ ગHુ ંહોય તો 

ફાયદો કરM છે. (૧૮) Øદ#નો, (લસીુ , મર#, આBુ વગેરનોM  ઉકાળો 

કર# પીવાથી વાH ુBરૂ  થાય છે, અને સાર# �ખૂ લાગ ેછે. (૧૯) 

+ળાનાૂ  ંબી�ુ ં,ણૂ/ લવાથીે  પીઠ પર થતી વાHનીુ  પીડા મટM છે. 

(૨૦) લિવLગના તલનાે  ંબ-ે]ણ ટ#પા ંખાડં કM પતાસામા ંલવાથીે  

પટનોે  વાH ુમટM છે. (૨૧) વગણr  વાH ુમટાડM છે. (૨૨) રaગણા�ં ં ુ

શાક, ભડYુ ં કM Kપૂ બનાવી, !હLગ અને લસણ સાથે લવાથીે  

પટમાનોે ં  વાH ુઅને ગોળો મટM છે. (૨૩) Kઠંૂ, મર#, પીપર અને 

િસLધવ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ 

�ામ બી કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક પીસી 

બરણીમા ંભર# લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  

૨૦ �ામ ³ટgુ ં સવાર-સાજં ચાટવાથી વાH ુ મટM છે. (૨૪) 

Kઠનાૂં  ,ણમાૂ ં/  ગોળ અને થો8કુ ં  ઘી નાખી ૩૦-૪૦ �ામની 

લા8ડ#ુ  બનાવી સવારM ખાવાથી વાH ુઅને ચોમાસાની શરદ# મટM 

છે. (૨૫) Kઠનીૂં  �ક#ૂ  પાણી સાથે ચટણી માફક પીસી, ઘીમા ં

તળ#, તનેે ઘી સાથે ખાવાથી વાH ુનાશ પામે છે અને સ�ંહણી 
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મટM છે. (૨૬) મર# અને લસણને પીસી ભોજનના પહલાM  

કોZળયામા ં ઘી સાથે ખાવાથી વાH ુ મટM છે. (૨૭) અ◌ેરડાનાં  ં

પાન વાHનોુ  6કોપ શાતં કરM છે. અ◌ેર!ડHં ં ુપણ વાHનાુ  રોગો 

Bરૂ  કરM છે. (૨૮) વાHવાHવાHવાHુુુ ુ   અનઅનઅનઅનેેેે    કફદોષકફદોષકફદોષકફદોષ- ૧ લીટર પાણીમા ં ૧ 
ચમચી(૮૫ �ામ) તાજો નવો અજમો નાખી અડ�ુ ંબળ# \ય 

�યા ંKધીુ  ઉકાળ#, ઠાર#, ગાળ# લો. અ◌ા પાણી વાH ુઅને કફથી 

થતા ંતમામ દદ�મા ંખાસ લાભ6દ છે. એનાથી કફજOય ¢દય�ુ ં

�ળૂ, પટમાે  ંવાHપીડાુ , અ◌ાફરો, પટનોે  ગોળો, હડક#M , અSચીુ , 

મદા%&નં , બરલ�ુ ંદદ/ , પટનાે  ંકરિમયા,ં અ@ણના/  ઝાડા, કૉલરાે , 

શરદ#, સળખમે , બq+]ુ ૂ , ડાયાબીટ#સ, ³વા ંઅનકે  દદ�મા ંખાસ 

લાભ6દ છે. અ◌ા પાણી ગરમ Vણોુ  ધરાવે છે. (૨૯) 

પીપર#+ળનાૂ  ગઠોડાં  �ખૂ લગાડનાર, તીખા, ગરમ, આહાર�ુ ં

પાચન કરનાર, Scુ , િપF કરનાર, મળન ે ભદનારે -તોડ#ને 

બહાર કાઢનાર, કફ અને વાHનાુ  રોગો, પટનાે  રોગો, આફરો, 

ગોળો, બરોળ, Qિમૃ , ;ાસ તથા cયને મટાડનાર છે. (૩૦) 

વાHથીુ  જકડાઈ ગયલાે  >ગ પર ઉમરા�ુ ં Bધૂ  ચોપડ# b 

ચpટાડવાથી ફાયદો થાય છે. બળતરા થતી હોય તો ઉમરા�ુ ં

Bધૂ  સાકર મળવીે  લગાડ|ુ.ં (૩૧) સરગવાના ંQમળાુ  ંપાન, mલ 

કM શaગ�ુ ંશાક ખાવાથી વાH ુમટM છે. (૩૨) ૪૦૦ િમZલ ઊકળતા 

પાણીમા ં ૨૫ �ામ Kઠ�ૂં ં ુ ,Sૂ્ણ નાખી ૨૦-૨૫ િમિનટ ઢાક#ં  

રાખ|ુ.ં ઠ8ું થયા બાદ વÃથી ગાળ# ૨૫થી ૫૦ �ામ ³ટgુ ં

પીવાથી વાH,ુ પટનોે  આફરો, ઉદર�ળૂ મટM છે. (૩૩)  !હLગા<ટક 
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,ણૂ/ સવાર, બપોર, સાજં એક એક ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  

વાH ુ મટM છે. ³ઓ દરરોજ !હLગા<ટક ,ણૂ/ લ ે છે તમને  ે કદ# 

ગસનીૅ  તકલીફ થતી નથી.  

વાHનાવાHનાવાHનાવાHનાુુુુ     ૮૦૮૦૮૦૮૦    6કાર6કાર6કાર6કાર (૧) હ��તભુ ં - હડપચી �થZગત થાય, 

Cખ, મp, ચહરાનીM  શીકલ ફર# \ય. મp વાQુંં બને. (૨) 

ઉS�તભુ ં - ચીકણા મદમાે  ંભળ# પગથી =ટણૂં  Kધીુ  ¥યાપી =ટણૂં  

અકડાઈને િન<#ય બને. (૩) આcપકે  Ð સમ� શર#રમા ં6સર# 

શર#રને હલબલાવી દM છે. (૪) િશરો�હ Ð પીઠભાગમા ં ર4ત 
આધાર#ત મગજના �નાHઓનુ  ે િન<#ય બનાવી વદનાે  ઉ�પ½ 

કરM છે. આ વાH ુઅસા¤ય છે. (૫) બા¿ાયામ Ð પીઠ થી શb 
કર# છકે  નીચે કમર Kધીનોુ  ભાગ ખચીr  રાખે છે. (૬) 

અûયતરાયામં  Ð પટનીે  તરફ ધ�ષુ સમાન ખચr  લાવે છે. (૭) 

પા;/�લૂ Ð પટનાે  >દરના ભાગમાથીં  પાસળ#ઓમાં  ં દદ/  થાય 

છે. (૮) ક!ટ�હ Ð કમર hર#ૂ  અકડાઈ \ય છે. (૯) દડાયતાનક 
Ð શર#રના ં>ગો લાકડા ³વા ંજડ થઈ \ય છે. (૧૦) ખ~લી Ð 
પટે , પગ, િનતબં, હાથ વગરમાે M  ં મશઃ �ળૂ ઉ�પ½ થાય છે. 

(૧૧) �જ�ા�તભં Ð @ભ જડ બની \ય છે, તથીે  ભોજન ગળામા ં

ઉતારતી વખતે તકલીફ પડM છે. (૧૨) આ!દzત Ð માYુ,ં નાક, 
હોઠ, =ટણનાૂ  ંહાડકા,ં કપાળ અથવા ન]ે  સાધામાં  ંમpની સીકલ 

ફરવીM  નાખ ે છે. આથી ગળાનો ભાગ વાકોં  થઈ \ય. માથામા ં

õ\ર#ુ  આવે.  (૧૩) પcાઘાત Ð Qિપતુ  વાH ુ શર#રના ઉભા 
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અડધા ભાગમા ં િશરા તથા �નાHઓ�ુ ુ ં શોષણ કર# સાધાનાં  ં

જોડાણ ઢ#લા ંકર# ચતનાે  િવનાના ંબનાવી દM છે. એને અધાગ}  

વાH ુપણ કહM છે. (૧૪) કો<`શીષુ / Ð વાH ુલોહ#મા ંભળ# =ટણમાૂ  ં

ફલાઈM  સોજો ઉ�પ½ કરM છે, �યા ં ભારM વદનાે  થાય છે. (૧૫) 

મOયા�તભં Ð વાH ુસાથે કફ ભળવાથી ગTં સÞજડ થઈ \ય 

છે. આથી ગTં ફરવીM  કM હલાવી શકા( ુ ંનથી. (૧૬) પVં ુÐ Qિપતુ  

વાH ુકમર નીચનાે  ભાગમા ંજઈને મોટ# િશરાઓને નબળ# પાડ# 

બનેં પગ લથડાવી દM છે. (૧૭) કપાલ ખજં Ð અવાર નવાર 

કપાર#ં  આવે અને ચાલતી વખતે પગ વાકાં  પડM. (૧૮) (નીૂ  Ð 
પ4વાશય તથા +]ાશયમાૂ  ં બળતરા ઉ�પ½ થાય છે. (૧૯) 

6િત(નીૂ  Ð Vદાુ  તથા યોિનના �થાને વદનાે  ઉ�પ½ થાય છે. 

પ4વાશય તથા +]ાશયનાૂ  �થાને કરડવા ³વી વદનાે  ઉ�પ½ 

થાય છે. (૨૦) ખજં Ð વાHથીુ  પગ િશિથલ થઈ \ય છે. (૨૧) 

પાદહષ/ Ð વાH ુ સાથે કફ ભળ# પગમા ં રસીની ³મ પSથીુ  

ઝણઝણાટ# ઉ�પ½ થાય છે. (૨૨) Vહુાસી Ð વાH ુ પીઠ, કડM , 
=ટણૂ , િનતબં, પગ આ �થાનો પર કમરથી 6વશે  કર# ફરતો 

ફરતો આ �થાનોની !યાઓ �થZગત કર# દM છે. (૨૩) િવ;ાચી Ð 
હાથની Cગળ# ઉપર િશરામા ં6વશીે  બાq ુKધીુ  િશરામા ં6સર# 

વાHનાુ  કમનો/  નાશ કરM છે. (૨૪) અપ બાqકુ -  હાથમા ંજોરથી 
પકડવા સમાન પીડા થાય છે. (૨૫) અપતાનક -  વાH ુ
¢દયમા ંપહpચી B�<ટૃ  તથા ચતનાને  ે િવQતૃ  કર# બ��ે ુ  કરM છે 

અને ગળામાથીં  િવZચ] શ�દો નીકળે છે. ÎયારM ¢દયમાથીં  
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વાH�ુ ુ ં દબાણ હળ|ુ ં થાય �યારM સhણં ૂ / ભાન આવે છે. (૨૬) 

uણાથમ Ð આ વાH ુઆઘાત િનિમ«ત cણમા ંપીડા ઉ�પ½ કરM 

છે. (૨૭) >ગભદે  Ð આ વાH ુસવ/ >ગોને પીડા આપે છે. (૨૮) 

વાતકટકં  Ð પગ કોઈ દબાણ પર પડવાથી અથવા ચાલતા ં

µમને લીધે પગના તZળયામા ં વદનાે  ઉ�પ½ થાય છે. (૨૯) 

અપત]કં  Ð વાH ુઉ¤વગામી/  થઈને ¢દય, માY ુતથા શર#રના 

અOય ભાગને પીડા આપી ધ�<યનીુ  ³મ શર#રને ફરવM ે છે. 

એમા ંનજર જડ બને છે, ચચળં તા \ગ ે છે, ¥ય%4ત Vગળાનીૂં  

³મ બોલ ે છે. (૩૦) િસનિમન Ð આ વાHનીુ  અસરથી ¥ય%4ત 

Vગ¡ૂં ં ુબોલ ેછે એટલે કM નસકોરામાથીં  બોલ ેછે. (૩૧) ક~લતા Ð 
આ વાH ુ6કોપ સમયે ગળામાથીં  શ�દો નીકળતા નથી. (૩૨) 

અ�ટનZલકા - નાZભના નીચનાે  ભાગમા ં પXથર ³વી �ચી, 

ગોળ અથવા ઘન �વbપ �િથં  ઉ�પ½ થાય છે. મળ+]ૂ તથા 

વાH ુ િનરોધ થાય છે અને તે �થળે વદનાે  ઉપડM છે. (૩૩) 

ફા�ય<ટ#લા Ð અ<ટનZલકાની ³મ ]ાKં ુકM લા^ં ુઅને વદનાH4તે ુ  

હોય છે. મળ+]ૂ અને વાHનોુ  અવરોધ થાય છે. (૩૪) વામન�વ 
Ð વાH ુ ગભા/શયમા ં પહpચી ગભન/  ે િવQતૃ  બના◌ાવે છે આથી 

બાળકની �ચાઈ વધતી નથી. (૩૫) Q�જ�વુ  Ð વાHનીુ  શીરામા ં

અસર થતા ંપીઠ તથા છાતીમા ંવદનાે  થાય છે. (૩૬) >ગપીડા 
Ð શર#રના કોઈ કM બધા ભાગમા ંપીડા થાય છે. (૩૭) >ગ�લૂ 
Ð સવાગ} ે �ળૂ ઉ�પ½ થાય છે. (૩૮) સકોચં  Ð સવાગ} ે શર#રને 

જડ બનાવે છે. (૩૯) �તભં Ð શર#ર અચતને  બને છે. (૪૦)  
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ભગ>ગં  Ð સવાગ�} ુ ંભદને  કરM છે. (૪૧)  Scુ  Ð શર#ર બરછટ 
બને છે. (૪૨) >ગિવÈશં Ð શર#રના કોઈ એક ભાગની ચતનાે  

જતી રહM છે. (૪૩) વ��<ટકા Ð પ4વાશયમા ંવાH6કોપથીુ  મળ 

સખત બને છે. (૪૪) +4ત�વુ  Ð મpઅ◌ેથી અવાજ નીકળે ન!હ. 

(૪૫) અિતજમ�વ Ð થી બગાસા ંઆવે છે. (૪૬) અ�Hüારુ  Ð 
આમાશયમા ં વાH ુ ભરાવાથી ઓડકાર વ� ુ આવે છે. (૪૭) 

વાત6Qિતૃ  Ð અપાન વાH ુ6કોપને કારણે Vદાુ  માગ¾ સરણ વ� ુ

6માણમા ં થાય છે. (૪૮) �mરણ Ð થી >ગ�mરણ થાય છે. 

(૪૯) િશરાhરણુ  Ð િશરાની >દર જઈને વાH ુિશરાને mલાવી દM 

છે. (૫૦) કપં  Ð વાHથુી શર#રમા ંõ\ર#ુ  આવે છે. (૫૧) કા�ય/ 
Ð સમ� શર#રને વાH ુ @ણશીણ/ / કરM છે. (૫૨) �યાવત Ð 
વાHથીુ  શર#ર કાTં પડ# \ય છે. (૫૩) 6લાપ Ð થી ¥ય%4ત 
આ8ુ ં અવTં બો~યા કરM છે. (૫૪) Zc6+]તાૂ  Ð વાHથીુ  

વારવારં  અને h�કળુ  6માણમા ંપશાબે  થાય. (૫૫) િનPાનાશ Ð 
વાHથીુ  િનPાનાશ થાય છે. (૫૬) �વદનાશે  Ð વાHથીુ  પરસવોે  

થતો નથી. (૫૭) Bબલ�વુ /  Ð વાHથીુ  ¥ય%4ત શ%4તહ#ન બને છે. 

(૫૮) બલcય Ð ¥ય%4ત બલહ#ન થાય છે. (૫૯) �ાિત6|િFુ ૃ  

Ð વાH ુ�ુ ધા(માુ  ં ભળ# ધા(નેુ અિત પાતળ# કરM છે. (૬૦) 

�કા�યુ / Ð વાHથીુ  �ુ ધા( ુcીણ થાય છે. (૬૧) �નાશુ  Ð 

વાH ુ �ુ ધા(નેુ શોષી લે છે. (૬૨) અનાવ%�થત ZચF��વ Ð 
વાHથીુ  ZચF અ�વ�થ બને છે. (૬૩) કમ8ુOય Ð વાHથીુ  શર#ર 

સખત બની \ય છે. (૬૪) િવરસ�વતા Ð વાHથીુ  મpમાથીં  
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�વાદ ન<ટ થઈ \ય છે. (૬૫) કષાયવ4(તાૃ  Ð વાHથીુ  મp ગBું 

થઈ \ય છે. (૬૬) આ<માન Ð પ4વાશયમા ંવાH ુ6સર# પટે  
ધમણની માફક mલી અવાજ કરM છે તથા વદનાે  થાય છે. (૬૭) 

6�યા<માન Ð વાH ુઆમાશયમા ંજઈ xHકસુ /ચીકાશ સાથે ભળ# 

પટનીે  ફાદં વધારM છે. (૬૮) શીતતા Ð વાHથીુ  શર#ર ઠ8ું થઈ 

\ય છે. (૬૯) રોમહષ/ Ð વાH ુ ચામડ#મા ં 6વેશી શર#રમા ં
રોમાચં ઉ�પ½ કરM છે. (૭૦) ભીS�વુ  Ð વાHથીુ  ભય પદાે  થાય 

છે. (૭૧) ભદવાHે  ુ - થી સોય ભpકાતી હોય તવીે  વદનાે  થાય 

છે. (૭૨) ક8ં ુ Ð વાHથીુ  શર#રમા ં ખજવાળં  આવે છે. (૭૩) 

રસાર#તા Ð વાHથીુ  મpમા ં�વાદનો Àયાલ આવતો નથી. (૭૪) 

શ�દાcતા Ð વાHથીુ  કાને બહરાM શ આવે છે. (૭૫) 6Kિતુ  Ð 
વાHથીુ  ચામડ#ની �પશશ%4ત/  નાશ પામે છે. (૭૬)  ગધાÜતાં  Ð 

વાHથીુ  Kગધુ ં  કM Bગધનોુ }  Àયાલ આવે ન!હ. (૭૭) B�<ટૃ cય Ð 
વાHથીુ  B�<ટનોૃ  નાશ થાય છે.  

વાHનોવાHનોવાHનોવાHનોુુુુ     ગોળોગોળોગોળોગોળો (૧) વાHનોુ  ગોળો થઈ ગભરામણ થતી 

હોય તો બે-બે ગોળ# લKનાુ !દવટ# નવશકાે  પાણી સાથે સવાર, 

બપોર અને સા³ં લવીે . એક &લાસ તા@ મોળ# છાસમા ં એક 

ચમચી !હL&વા<ટક ,ણૂ/ જxયા પછ# બપોરM અને રા]ે લ|ે ં.ુ 

સવારM અને સા³ં થો8ુ ં ચાલવા જ|ુ.ં તીખો, તળલોે , ગરમ 

મસાલાવાળો આહાર બધં કરવો. સરળતાથી પચે તવોે  જ 

ખોરાક લવોે .  (૨) અળવીના દાડાં  સ!હતના ંપાન બાફ#, ત�ે ં ુ
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પાણી કાઢ#, તમાે  ં ઘી મળવીે , ]ણ !દવસ આપવાથી વાHનોુ  

ગોળો મટM છે. (૩) સરગવાના પાનના રસમા ં ૧૦ �ામ સાકર 

મળવીે  ]ણ !દવસ પીવાથી વાHનોુ  ગોળો મટM છે. 

વાHરોગોવાHરોગોવાHરોગોવાHરોગોુુુુ  (૧) ૪૦ �ામ લસણ છોલી, પીલી, તમાે  ં !હLગ, 

@Sુ, િસLધવ, સચંળ, Kઠંૂ, મર# અને પીપર�ુ ં ,ણૂ/ ૧-૧ �ામ 

નાખી ચણી બોર ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવી ખાવાથી અને ઊપર 

એરડ+ળનોં ૂ  ઉકાળો પીવાથી પcાઘાત, સવાગવાH} ,ુ ઊS�તભુ ં , 

Qિમ�ળૃ ૂ , કમરનો Bુ:ખાવો, Qખનોૂ  Bુ:ખાવો, પટમાનોે ં  વાH ુવગરે M 

તમામ 6કારના વાHરોગુ  Bરૂ  થાય છે. વાના રોગીઓ માટM 

લસણ સવ�Fમ છે. (૨) વાHનેુ લીધે ¢દય પર દબાણ આવી 

ગભરામણ થતી હોય તો િમ<ટા½, ફરસાણ, ઘી-તલે  વગરે M બધં 

કર# માપસર જ ખોરાક લવોે . રોજ સવાર-સાજં મ¤યમ ગિતથી 

એક એક કલાક ચાલ|ુ.ં અજમો અને ગઠોડા�ં ં ુ સમાન ભાગ ે

બનાવgે ં ુ ,ણૂ/ ચાર �ામ ³ટgુ ં સવાર-સાજં પાણી સાથે લ|ે ં.ુ 

બપોરM અને રાતે Ôશખવટ#ં Õ નામની ૧-૧ ગોળ# ભોજન પછ# 

પાણી સાથે ગળ# જવી. (૩) રા�ના, ગળો, દવદારM , Kઠ અન ૂં ે

એરડાના +ળ સરખા વજન લઈ અધકચરો �કો કર# એક ં ં ૂ ે ૂ

ચમચી ³ટલો �કો એક &લાસ પાણીમા ધીમા તાપ ઉકાળ# ઠડો ૂ ં ે ં

પાડ# પીવાથી મા] વાHન લીધ થતા બધા રોગો મટ છુ ે ે M ે. 

આમવાતમા પણ આ ઉકાળો !હતકાર# છં ે.  
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વાળવાળવાળવાળ    વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા    ----    વાળનોવાળનોવાળનોવાળનો    જXથોજXથોજXથોજXથો  (૧) ³ ભાગ પર વાળનો 

જXથો ઓછો લાગતો હોય �યા ંલa^નીુ  ચીર# કર# દરરોજ સવાર 

સાજં ઘસતા રહ|M ં.ુ આથી �યા ં વાળ વ� ુ થશે. (૨) બે ભાગ 

!કસિમસ અને એક ભાગ એZળયાને પાણીમા ં વાટ# માથા પર 

લપે  કર# Kઈૂ જ|ુ.ં 6યોગ િનયિમત કરવાથી વાળનો જXથો 

વધે છે કM માથાની ટાલ Bરૂ  થાય છે. બધા કસમાM  ં સો ટકા 

સફળતા મળતી નથી, પર(ં  ુનpધપા] ફરક જbર પડM છે. (૩) 

અડદની દાળ પાણીમા ં પલાળ#, બાર#ક વાટ# મલમ ³|ુ ં

બનાવી રાતે Kતીૂ  વખતે માથા પર લપે  કરવો. સવારM બરાબર 

સાફ કર# માYુ ં ખજવાં ળ# બધે ઘી ઘસી થોડ# વાર Qમળાુ  

તડકામા ંબસ|ે ં.ુ લાબાં  સમય Kધીુ  આ 6યોગ કરવાથી વાળનો 

જXથો વધે છે. ટાલ પડવાની શbઆત થઈ હોય તો તે અટકM છે. 

(૪) દરરોજ રાતે પાકા કળાનM  ેÄદ#ં , મસળ# તમાે  ંલa^નોુ  રસ 

નાખી ફર#થી મસળ#ને િમµણ માથા પર બધે ¥યવ%�થત લપે  

કર# Kઈૂ જ|ુ.ં સવારM સાદા પાણીથી માYુ ંધોઈ નાખ|ુ.ં ચારકM  

મ!હના Kધીુ  દરરોજ િનયિમત 6યોગ કરવો. કળા�M ં ં ુ 6માણ 

વાળના જXથા +જબુ  લ|ે ં,ુ તથા એક આ�ુ ંમો`ંુ કTM ં હોય તો બ ે

લa^ ુઅને અડ�ુ ં કTM ં હોય તો એક લa^ ુલ|ે ં.ુ (૫) મ◌ેદ#નાં  ં

Kકવલાૂ ે  ંપાનનો બાર#ક પાઉડર (³ બ\રમા ંમળે છે) પાણીમા ં

પલાળ# દરરોજ નહાતી વખતે માથામા ં સરખી ર#તે લપે  કર# 

થોડ# વાર રહ#ને નાહ|ુ.ં દરરોજ િનયિમત 6યોગ કરતા 
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રહવાથીM  વાળનો જXથો તથા લબાઈં  પણ વધે છે. (૬) 

આમળાના ,ણનૂ ે/  Bધમાૂ  ં કાલવી \ડ# થપલીે  કર# રા]ે Kતીૂ  

વખતે મગજના ભાગ પર માથા પર બાધીં  રાખવામા ંઆવે તો 

વાળ વધે છે. (૭) તા\ ગો+]માૂ  ં \Kદનાું  ં mલ વાટ# રાતે 

Kતીૂ  વખતે માથે લપે  કરવાથી અને સવારM ધોઈ નાખવાથી 

માથામા ં વાળનો જXથો વધે છે. લાબાં  સમય Kધીુ  6યોગ 

કરવો.  (૮) વડના ંપાન Kકવીુ  તનાે  પર અળસી�ુ ંતલે  ચોપડ# 

બાળ#ને બનાવલીે  રાખને ચારગણા વજનના અળસીના તલમાે  ં

િમµ કર# દરરોજ રાતે Kતીૂ  વખતે માથા પર ³ ભાગમા ંવાળ 

ઓછા હોય �યા ંઘસી માZલશ કરતા રહવાથીM  ઘણા !દવસો પછ# 

વાળ વધવા લાગ ેછે. માથે ટાલ પડ# ગઈ હોય તો તે પણ મટM 

છે. (૯) માથાની ટાલ પર ભાયરaગણીનાં  પાનના રસની 

દરરોજ ૨૦ િમિનટ માલીશ કરવાથી વાળ ફર#થી ઊગી ટાલ 

મટM છે. (૧૦) ૧-૧ ચમચી શખh<પી�ં ંુ  ુ ,ણૂ/ દરરોજ સવાર, 

બપોર, સાજં િનયિમત લવાથીે  કM ૧-૧ કપ શખh<પી�ં ંુ  ુશરબત 

પીવાથી માથાના વાળનો જXથો વધે છે અને વાળ Kદરું  તથા 

લાબાં  થાય છે. સફદસફદસફદસફદMMMM     વાળવાળવાળવાળ (૧) વાળ સફદM  થવા માડtાં  હોય 

તો દરરોજ દહa-છાસ આહારમા ં અિધક 6માણમા ં િનયિમત 

લવાે .ં એનાથી વાળ સફદM  થતા અટકM છે. બાળકોને શbઆતથી 

જ દહa-છાસ િનયિમત સારા 6માણમા ં સવને  કરાવતા રહ|M ં ુ

જોઈએ. (૨) ��ુ ગધકં  અને ��ુ લોહભ�મ સમભાગે લઈ 

ખરલમા ં �બૂ લસોટવી. દરરોજ સવાર-સાજં ૧/૨ �ામ આ 
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િમµણ ૧૦ �ામ મધ અને ૫ �ામ ઘી સાથે લવાથીે  વાળ કાળા 

થાય છે અને સફદM  થતા અટકM છે. (૩) આમળાના ,ણનૂ ે/  

આમળાના રસની ૨૧ ભાવના આપવી. (૨૧ વાર ભaજવ|ુ ંઅને 

Kકવ|ૂ ં.ુ) પછ# ત�ે ં ુ સવને  કરવાથી માથાના વાળ કાળા થાય 

છે. (૪) બહડાનોM  બાર#ક પાઉડર દરરોજ સવાર-સાજં પાણી 

સાથે ૧-૧ ચમચો લવાથીે  અને રાતે Kતીૂ  વખતે આ પાઉડર 

પાણીમા ં ભળવીે  વાળમા ં પાથીએ ભર# સવારM શxhથીે ુ  ધોઈ 

નાખવાથી વાળ થોડા જ !દવસોમા ં કાળા થાય છે. (૫) 

Vલાબનીુ  પાખડ#માથીં ં  તૈયાર કરલાM  Vલકદમાથીુ ં ં  અડધો 

Vલકદુ ં  Kયનાૂ /  6કાશમા ંઅને અડધો ચાદનીમાં  ં રાખી દરરોજ 

સવાર-સાજં લવાથીે  માથાના વાળ ખરવા, વાળનો જXથો ઓછો 

થવો, વાળ (ટવાુ , વાળ અકાળે સફMદ થઈ જવા વગરે M ફ!રયાદો 

મટM છે. (૬) દરરોજ રાતે Kતીૂ  વખતે ૧ મોટા &લાસ Bધમાૂ  ં ૧ 

ચમચી બદામ�ુ ંતલે  નાખી બરાબર િમµણ કર# પીવાથી લાબાં  

સમયે વાળ સફદM  થતા અટકM છે, અને જો સફદM  થયા હોય તો 

ધીમે ધીમે કાળા થવા માડંM છે. (૭) ³ઠ#મધ અથવા ³ઠ#મધ�ુ ં

સ��વ Bધૂ  સાથે દરરોજ સવાર-સાજં લવાથીે  અકાળે ધોળા 

થયલાે  વાળ કાળા થાય છે. ³ઠ#મધ કરતા ં³ઠ#મધ�◌ુુ ં  સ��વ 

વ� ુઅકસીર છે. (૮) વાળમા ં મહદ#_  લગાવવાથી વાળ લાલ 

થઈ જતા હોય તો મહદ#_  પલાળતી વખતે તમાે  ં આમળા,ં 

અર#ઠા,ં શીકાકાઈ અને ભાગરાનોં  પાઉડર ઉમરવાથીે  મહદ#_  

કાળ# થશે, અને વાળ કાળા થશે.  વાળનીવાળનીવાળનીવાળની    gખૂાશgખૂાશgખૂાશgખૂાશ  લa^નોુ  
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રસ માથામા ંનાખી, મસળ# �નાન કરવાથી વાળનો મલે તથા 

વાળની gખાશૂ  Bરૂ  થાય છે. વાળવાળવાળવાળ    ખરવાખરવાખરવાખરવા (૧) આહારમા ં

કોબી�ુ ં સવને  બને તટgે ં ુ વ� ુ કરવાથી અને કોબીનો રસ 

વાળના +ળમાૂ  ંઘસીને પચાવવાથી ખરતા વાળ અટકM છે. (૨) 

૧ ભાગ અડદનો લોટ, ૧/૨ ભાગ આમળા�ુ ં ,ણૂ/, ૧/૪ ભાગ 

િશકાકાઈ�ુ ં,ણૂ/ અને ૧/૪ ભાગ મથી�ે ં ુ,ણૂ/ રાતે પલાળ# રાખી 

સવારM તનાથીે  માYુ ંસાફ કરવાથી ખરતા વાળની સમ�યા મટM 

છે. (૩) ભાગરાનાં  પાનનો તાજો રસ ૧૫-૨૦ િમ.Zલ. સવાર-

સાજં પીવાથી ખરતા વાળમા ં ફાયદો થાય છે. (૪) શતાવર#, 

આમળા,ં ÉાÊી અન �ગરાજ� સમભાગ ,ે ં ં ૂૃ ુ ણ / ૧-૧ ચમચી 

!દવસમા ]ણ વાર પાણી સાથ લવાથી ખરતા વાળ બધ થાય ં ે ે ં

છે. વાળવાળવાળવાળ    +લાયમ+લાયમ+લાયમ+લાયમુુુુ  રા]ે માથામા ં તલે  નાખી, બી³ !દવસે 

દહaમા ં આમાળા�ુ ં ,ણૂ/ ભળવીે  માથામા ં ભર# અડધો કલાક 

રાખી qફાળાૂં  પાણીથી વાળ ધોવાથી વાળ નરમ અને ચમક#લા 

બને છે. ³મને શરદ# રહતીM  હોય તમણે  ેઆ 6યોગ કરવો ન!હ. 

માથાનોમાથાનોમાથાનોમાથાનો    ખોડોખોડોખોડોખોડો કણ@� તલ માથામા નાખવાથી માથાનો ખોડો ુ ં ે ં

મટ છM ે.  

િવષમ�વરિવષમ�વરિવષમ�વરિવષમ�વર  મીઠાને તવી પર લાલ રગ�ં ં ુથાય �યા ંKધીુ  

શક#ે , qફાળાું  ગરમ પાણીમા ં૫ �ામ ³ટgુ ંલવાથીે  િવષમ�વર 

મટM છે. 
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વીય|d�વીય|d�વીય|d�વીય|d�//// ૃૃ ૃૃ      (૧) 8ગળ#નોુ ં  રસ ૬ �ામ, ઘી ૩ �ામ અને મધ 

૩ �ામ એક] કર# રોજ સવાર-સાજં પીને ઉપર સાકર નાખgે ં ુ

ગરમ કરgM ં ુ ૨૫૦ �ામ Bધૂ  પીવાથી વીય|d�/ ૃ  થાય છે. (૨) 

8ગળ#નોુ ં  રસ અને મધ ૧૦-૧૦ �ામ મળવીે  ૨૧ !દવસ Kધીુ  

રોજ સવારમા ંચાટવાથી વીય|d�/ ૃ  થાય છે. (૩) (લસીનાુ  ં બી 

અને ગોળ સરખા ભાગે મળવીે , લસોટ# ચણી બોર ³વડ# ગોળ# 

બનાવવી. સવાર-સાજં ૧-૧ ગોળ# ખાઈ ઉપર ગાય�ુ ંBધૂ  પી|ુ.ં 

આથી ]ણ ચાર માસમા ં વીય/ વધે છે. �જ(ઓુ ું  ગિતવાળા ં

થાય છે, નhસકપ¡ુ ું  ંBરૂ  થાય છે, નસોની િશિથલતા Bરુ  થાય 

છે, પાચન શ%4ત Kધરુ M છે અને ગમે તવોે  િનરાશ થયલોે  hSષુ ુ  

સશQ્ત બની તાજગી અ�ભવુ ે છે. 

વીય�ાવવીય�ાવવીય�ાવવીય�ાવ////   (લસીનાુ  ં બી અડધી ચમચી રા]ે એક કપ 

પાણીમા ં પલાળ# સવારM એ ખાઈ જવા ંઅને ઉપરથી કપમા�ં ં ુ

પાણી પી જ|ુ.ં એનાથી થોડા !દવસોમા ંવીય�ાવ/  બધં થાય છે. 

વaછ#�વaછ#�વaછ#�વaછ#� ુુુુ ંં ં ં   ઝેરઝેરઝેરઝેર  (૧) આમલીનો શકલોે M  કM શÔાે  વગરનો 

ક,કોૂ  ધોળો થાય �યા ં Kધીુ  ઘસીને વીછ#ના ડખં પર 

ચpટાડવાથી ઝરે  શોષી લઈ ક,કોૂ  પોતાની મળે ે  ખર# પડM છે 

અને વaછ# ઊતર# \ય છે. (૨) ગાય કM Cકડાના Bધમાૂ  ં !હLગ 

ઘસીને ચોપડવાથી વaછ#�ુ ંઝરે  ઉતરM છે. 
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|��વ|��વ|��વ|��વૃૃૃૃ  સદા Hવાનુ  રહ|M ં ુ હોય અને ઘડપણ આવ(ુ ં રોક|ુ ં

હોય તો દરરોજ કોઈને કોઈ ર#તે શÔ તટલાે  6માણમા ંકોબીજ 

ખાવી જોઈએ. Bિનયાનાુ  અનકે  Qદરતીુ  ઉપચારકો આ >ગે 

એકમત છે. 

શ%4તશ%4તશ%4તશ%4ત (:ઓુ  આશ%4ત) (૧) ૧૦૦ �ામ તલ અને ૧૦૦ �ામ 

તજને દળ#ને �કોૂ  બનાવી રોજ એક ચમચી ખાવાથી શર#રમા ં

શ%4ત આવે છે, ઉ�સાહ વધે છે. (૨) >@ર Bધમાૂ  ં ઉકાળ#, 

ઉકાળgે ં ુ>@ર ખાઈ તે Bધૂ  પીવાથી શ%4ત આવે છે તથા લોહ# 

વધે છે. (૩) આમળા ંઅને કાળા તલ સરખે ભાગ ેલઈ, બાર#ક 

,ણૂ/ કર# ઘી કM મધમા ંચાટવાથી શ%4ત આવે છે. (૪) એક KQુંૂ 

>@ર અને ૫-૧૦ બદામ Bધમાૂ  ંનાખી ઉકાળ#, તમાે  ંસહજM  ખાડં 

નાખી રોજ સવારM પીવાથી શ%4ત આવે છે. (૫) બથીે  ચાર Kકાૂ  ં

>@ર સવારM અને સા³ં Bધમાૂ  ંગરમ કર# ખાવાથી શ%4ત આવે 

છે. (૬) 8ગળ#નુ ં  ે ગરમ રાખમા ં �@ૂ રોજ સવારM ખાવાથી 

Cતરડા ંબળવાન બની, સાર# ર#તે શૌચ�d�ુ  થઈ શ%4ત વધે 

છે. (૭) 8ગળ#નોુ ં  રસ ૫ �ામ, ગાય�ુ ંઘી ૫૦ �ામ, મધ ૫ 

�ામ અને આBનોુ  રસ ૫ �ામ મળવીે  પીવાથી શ%4ત અને 

ઉ�સાહમા ંવધારો થાય છે. (૮) બી કાઢલીM  Pાc ૨૦ �ામ ખાઈને 

ઉપર ૨૫૦ િમ.Zલ. Bધૂ  પીવાથી તાવ પછ#ની નબળાઈ મટ# 

શર#રમા ંશ%4ત આવે છે. (૯) મોસબીનોં  રસ લવાથીે  શર#રની 
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શ%4તમા ંવધારો થાય છે. (૧૦) વડની છાલ Kકવીૂ  ,ણૂ/ બનાવી 

સમભાગ ે સાકર મળવીે  સવાર-સાજં ૧-૧ ચમચી Bધૂ  સાથે 

લવાથીે  શર#રને શ%4ત અને પોષણ મળે છે. (૧૧) ગરમીના 

!દવસોમા ં દસ નગં બદામને રા]ે પાણીમા ં પલાળવી. સવારM 

�બૂ ચાવીને ખાવી. એની સાથે ઈ�છા +જબુ  Bધૂ  ચા કM કોફ#�ુ ં

સવને  કર# શકાય. આનાથી શ%4ત મળે છે. તે યાદશ%4ત વધારM 

છે અને Cખની Îયોિત વધારM છે. (૧૨) િશયાળામા ંકોSંુ કોપSંુ 

ચાવીને ખાવાથી Bબળતાુ /  અને શર#રની cીણતા નાશ પામી 

શર#ર h<ટુ  બને છે. (૧૩)  આમલીના દસ-બાર ક,કાનૂ  ે

પાણીમા ંપલાળ# રાખી, ઉપરના ંફોતરા ંકાઢ# નાખી, સફદM  મaજ 

Bધૂ  સાથે વાટ# રોજ સવારM પીવાથી શર#ર બળવાન બને છે. 

(૧૪) અડદની દાળનો લોટ, ઘWનો લોટ અને પીપર�ુ ં ,ણૂ/ 

દરકM  ૫૦ �ામ એક] કર# ૧૦૦ �ામ ઘીમા ંશક|ે ં.ુ શકાયાે  પછ# 

તમાે  ં ૨૫૦ �ામ સાકર અને ૫૦૦ િમ.Zલ. પાણી નાખી પાક 

બનાવવો. તનાે  ૪૦-૪૦ �ામના લા8ુ બનાવવા. રાતે Kતીૂ  

વખતે આ લા8ુ ખાઈ ઉપર ૧૬૦ �ામ Bૂધ પી|ુ.ં (ખાટા, ખારા 

તથા તલવાળાે  પદાથ� છોડ# દવાM .) એનાથી h�<ટુ  6ા�ત થાય 

છે અને શાર#!રક બળ વધે છે. (૧૫) અડદની દાળ પાણીમા ં

પલાળ# રાખી, વાટ#, તમાે  ં મીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ અને 

આBંુ નાખી વડા ં કરવા.ં તનેે ઘીમા ં અથવા તલમાે  ં તળ#ને 

ખાવાથી Bબલપ¡ુ / ુ ંમટM છે. (૧૬) એક કપ Bધમાૂ  ંએક ચમચી 

મધ નાખી પીવાથી શ%4ત વધે છે. (૧૭) ગાયના Bધમાૂ  ં@Sંુ 
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સીઝવી, ત�ે ં ુ ,ણૂ/ કર# સાકર સાથે ખાવાથી તાવ પછ#ની 

અશ%4ત મટM છે. (૧૮) બદામના ગોળાને ગરમ પાણીમા ં

ભaજવી, ફોતરા ં કાઢ#, બાર#ક પીસી, Bધમાૂ  ં કાલવી, ઉકાળ#, 

ખીર બનાવી, સાકર અને ઘી મળવીે  ખાવાથી બળ|d�ૃ  અને 

વીય|d�/ ૃ  થાય છે. (૧૯) પપૈHુ ંખાવાથી શર#રની કાયશ%4ત/  વધે 

છે. (૨૦) તર^ચૂના ંબીજની મaજ અને સાકર સમાન ભાગે 

દરરોજ એક એક ચમચો સવાર-સાજં લવાથીે  hSષોમાુ ંુ  

કામશ%4ત વધે છે. (૨૧) દરરોજ સવારM એક મોટો ચમચો મધ, 

અડધો ચમચો ઘી અને નાની ચમચી આમલસાર ગધકં  ભગાે  ં

કર#, બરાબર િમµણ કર# થોડા !દવસ ચાટ# જવાથી કદ# ન 

અ�ભવલીુ ે  શ%4તનો અ�ભવુ  થાય છે.    

શ¨યાuણશ¨યાuણશ¨યાuણશ¨યાuણ લાબાં  સમય Kધીુ  પથાર#વશ રહવાથીM  શ¨યાuણ 

થાય છે ³ને પાRંુ પડ|ુ ં પણ કહM છે. વાસાં  ઉપર કM વાસાથીં  

કમર Kધીુ  ઘારા ં પડM છે. એક વાર આ પાRંુ પડtા પછ# એ 

bઝા|ુ ંબq ુ+�કલુ M  હોય છે. આથી એ ન પડM એ માટM વાસાથીં  

કમર Kધીનાુ  ભાગો પર કhરુ અને કાથા�ુ ંપાણીમા ંિમµણ કર# 

દરરોજ !દવસમા ં]ણ વાર ચોપડતા રહ|M ં.ુ   

શરદ#શરદ#શરદ#શરદ# (૧) અજમો થોડો ગરમ કર#, પાતળા કપડામા ંપોટલી 

બનાવી થોડ# થોડ# વારM Kઘવાથીૂં  છaકોનો વગે  ઘટ# જઈ શરદ# 
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શાતં થઈ \ય છે. અજમા�ુ ં  તા:ુ ં બનાવgે ં ુ ,ણૂ/ ઘસવાથી 

શરદ#, છaકો, શીરઃ�ળૂ અને મ�તકના Qિમઓનોૃ  નાશ થાય છે. 

(૨) થોડા નવશકાે  પાણીમા ંએક લa^નોુ  રસ નીચોવી દર બે-

]ણ કલાકના >તરM િનયિમત પીવાથી શરદ# સાર# થઈ \ય 

છે. (૩) ગરમ જળપાનથી શર#રની �થીઓનાં  �ાવો વધે છે. 

તથીે  શરદ#-ખાસીમાં  ંરાતે Kતીૂ  વખતે, Kતાૂ  ંપહલાM  ંઅને સવારM 

દાતણ કર#ને તરત ગરમ પાણી પીવાથી છાતી-હોજર#નો કફ 

Äટ# જઈને દરદમા ંઅ◌ારામ થાય છે.  (૪) Kઠનીૂં  એક ગાગડ#ં  

+કૂ# અધા/ ભાગ�ુ ં પાણી રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ઠાર#ને ગાળ# 

લ|ે ં.ુ પાણીમા ં નીચનાે  તZળયાના cારો ન આવે તમે બી\ 

વાસણમા ં લઈ લ|ે ં.ુ અ◌ા Kઠ#ૂં  જળ પીવાથી કાયમી શરદ#, 

સળખમે , નાક બધં થ|ુ,ં દમ-;ાસ, હાફં, વરાધ, સસણી, 

ફફસામાM  ં પાણી ભરા|ુ,ં અ@ણ/-અપચો, Qિમૃ , ચીકણો ઝાડો-

આમદોષ, જળસ વાળો, બq+]ુ ૂ (વારવારં   �બુ જ પશાબે  કરવા 

જ|ુ)ં, ડાયાબીટ#સ, લો �લડ6ેશર, શર#ર કાયમ ઠ8ું રહ|M ં,ુ 

મ�તક પીડા ³વા ં કફદોષજOય તમામ દદ�મા ં ખાતર#hવકૂ /  

લાભ થાય છે. (૫) ભારM શરદ# હોય અને નાક બધં થઈ ગHુ ં

હોય તો તપલીમાે  ં પાણી �બૂ ગરમ કર# થો8ુ ં પઈને  બામ, 

િનલગીર#�ુ ંતલે  કM કhરુ નાખી માથાથી તપલીે  ઢકાયં  ત|ે ં ુ\8ુ ં

કપ8ુ ં કM `વાલુ  ઓઢ# ગરમ પાણીનો નાસ લવોે . (૬) ૧/૪ 

ચમચી એલચી ,ણૂ/ સાથે એક ચમચી મધ મળવીે  ચાટવાથી 

ઉધરસ મટM છે. મોટ# એલચી ગરમ છે. આથી કફ, િપF, ર4ત 
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િવકારો, દમ, ચળ, તરસ, મોળ, ઊબકા, અSZચુ , અપચો, 

+]ાશયનાૂ  રોગ, ઝરે , મોઢાના રોગો, માથાના રોગો, શરદ#-

સળખમે  અને ઉધરસ મટાડM છે. (૭) K ૂઠં નાખી ઉકાળgે ં ુપાણી 

પીવાથી અથવા પીવાના પાણીમા ંKઠનોૂં  ગાગડોં  નાખી લાબાં  

સમય Kધીુ  એ પાણી પીવાથી :નીૂ  શરદ# મટM છે. (રોજ નવો 

ગાગડોં  +કવોૂ .) (૮) Kઠંૂ, તજ અને ખડ# સાકરનો ઉકાળો 

પીવાથી શરદ#-સળખમે  મટM છે. (૯) ૧૦ �ામ Kઠ�ૂ ં ુ,ણૂ/, ૧૦ 

�ામ ગોળ અને એક ચમચી ઘી એક(ર્ કર#, થો8ુ ં પાણી 

મળવીે , અ%&ન પર +ક#ૂ  રાબડ# ³|ુ ં કર# રોજ સવા◌ારM 

ચાટવાથી ]ણ !દવસમા ંશરદ#, સળખમે  વગરે M મટM છે.  (૧૦) 
તજ, મર# અને આBનોુ  ઉકાળો દરરોજ પીવાથી શરદ# મટM છે. 

(૧૧) દહaમા ં મર# અને ગોળ મળવીે  ખાવાથી શરદ# અને 

સળખમે  મટM છે. (૧૨) mદ#નાનો તાજો રસ અથવા અક/ શરદ#  

Bરૂ  કરM છે. (૧૩) મધ અને આBનોુ  રસ ૧-૧ ચમચી એક] કર# 

સવાર-સાજં પીવાથી શરદ# મટM છે.  (૧૪) લિવLગ દ#વા પર 

શક#ે  મpમા ં રાખવાથી શરદ# અને ગળાનો સોજો મટM છે. (૧૫) 

લa^નોુ  રસ રા]ે Kતીૂ  વખતે ગરમ પાણીમા ં પીવાથી શરદ# 

મટM છે. (આ 6યોગ કટલાકM  !દવસ Kધીુ  કરવાથી @ણ/ 

સળખમે -:નીૂ  શરદ#મા ંપણ ફાયદો થાય છે.) (૧૬) વાટલીM  રાઈ 

અને મધ ખાવાથી શરદ# મટM છે. (૧૭) દરરોજ થોડ# ખ:રુ  

ખાઈ ઉપર ચાર-પાચં =ટડાૂ  ગરમ પાણી પીવાથી કફ પાતળો 

બનીને ગળફાના bપમા ંબહાર નીકળે છે; ફફસાM  ં સાફ થાય છે 
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અને શરદ#-સળખમે  મટM છે, લોહ#ની �d�ુ  થાય છે. (૧૮) 

નાગરવલનાે  ંબે-ચાર કોરા ંપાન ચાવી જવાથી શરદ#-સળખમે  

મટM છે. (૧૯) હળદરના �માડાૂ નો નાસ લવાથીે  શરદ#-સળખમે  

તરત જ મટM છે. (૨૦) Kઠંૂ, તજ, mદ#નો, (લસીનાુ  ં પાન 

એલચી વગરનાે M  બોરQટાૂ  ,ણનાૂ /  બનાવલાે  ઉકાળાથી શરદ# મટM 

છે. (૨૧) મર#�ુ ં,ણૂ/ દહa અને ગોળ સાથે રોજ ખાવાથી લાબાં  

સમયની શરદ# અને પીનસ-રોગ મટM છે. (થોડા !દવસ ખોરાક 

બધં કર# આ 6યોગ કરવો. એકલા દહa પર રહવાયM  તો વ� ુ

સાSંુ.) (૨૨) એકાદ નાની ચમચી વાટલીM  રાઈ મધ સાથે મળવીે  

!દવસમા ંબ-ે]ણ વાર ચાટવાથી બq ુઠડ#ં  લાગતી નથી. (૨૩) 

ગરમા ગરમ ચણા Kઘવાથીૂં  શરદ# મટM છે. (૨૪) 8ગળ#નાુ ં  

રસના ં ટ#પા ં નાકમા ં પાડવાથી શરદ#-સળખમે  મટM છે. (૨૪) 

ભpયરaગણીના પચાગનાં ં  ૧૫ �ામ ,ણનોૂ /  ઉકાળો સવાર-સાજં 

પીવાથી દમ અને શરદ# બનેં સારા ં થાય છે.  (૨૫) ગરમ 

Bધમાૂ  ંમર#ની �ક#ૂ  અને સાકર નાખી પીવાથી સળખમે  મટM છે.  

(૨૬) લિવLગના તલને  ે bમાલમ◌ા◌ ં ન◌ાખી K ૂઘંવાથી સળખમે  

મટM છે. (૨૭) ગરમ કરલાM  Bધમાૂ  ં હળદર અને ઘી નાખી 

પીવાથી સળખમે , કફ અને ઉધરસ મટM છે. (૨૮) સમાન ભાગ ે

મથીે  અને અળસીનો qફાળોૂં  ઉકાળો !દવસમા ં૩-૪ વાર પીવાથી 

હઠ#લી શરદ# પણ મટM છે. (૨૯) કોઈ પણ ર#તે શરદ# અને કફ 

સારા ંથતા ંન હોય તો ખાટ# આમલીના ંલીલા ંકM Kકૂા ંપાનનો 

ઉકાળો !દવસમા ં]ણ વાર એકકM  &લાસ qફાળોૂં  qફાળોુ ં  પીવાથી 
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એ અ,કૂ સારા ં થાય છે. (૩૦) સરસવના તલમાે  ં b�ુ ં hમ8ૂ ંુ 

બનાવી નાકમા ં ખોસી �ડા ;ાસ લવાે . !દવસમા ં ]ણ-ચાર 

વખત(દર ૩-૪ કલાકM) 6યોગ કરવો. એનાથી ગમે તવીે  હઠ#લી 

:નીૂ  શરદ# પણ મટM છે. આ 6યોગ :ૂની હઠ#લી શરદ# માટM 

એટલો અકસીર છે કM એની અસર જોયા પછ# જ મહ��વ 

સમ\ઈ શકM. (૩૧) એલોપથીના ડૉ4ટરોના મતા�સારુ  શરદ# 

થાય �યારM ખા|ુ ંજોઈએ અને બની શકM તો તી�ુ,ં ³થી ખાવાની 

SZચુ  વધે અને વ� ુખવાય. ખોરાક લવાથીે  શ%4ત મળ# રહM અને 

રોગ Bરૂ  કરવા શ%4ત જbર# છે. એક !દવસના ઉપવાસથી પણ 

શર#ર નબTં પડM છે. પરાસીટામોલવાળ#ે  દવા �Àયાૂ  પટેM કદ# 

ન લવાયે . શરદ#મા ંQદરતીુ  ઉપચાર +જબુ  8ગળ#ુ ં  ખાવી ઉFમ 

છે. ÎયારM Qદરતીુ  ઉપચાર +જબુ  શરદ# થાય તો એકબે 

!દવસના ઉપવાસ કરવા જ જોઈએ. (૩૨) Bધૂ , ઘી, તલે, છાસ, 

લa^ ુઅને વ� ુપડતા ંખાડં-ગોળ બધં કર# સવાર-સાજં પાણી 

સાથે િ]ક`ુ(Kઠંૂ, મર# અને લaડ#પીપર�ુ ંસમભાગ ે,ણૂ/)ની ફાક# 

લવીે , અને અજમો અને હળદરની �માડ#નોૂ  નાસ લવાથીે  બધં 

થયલાે  ંનસકોરા ં�લીૂ  \ય છે અને થોડા !દવસમા ંશરદ# મટM 

છે. (૩૩) Kઠંૂ, ગોળ અન ઘીનો લા8 કર# રોજ સવાર નરણ કોઠ ે M ે Mુ

ખાવાથી શરદ# કાયમ માટ મટ# \ય છM ે. (૩૪) ૧-૧ ચમચી 

હળદર�ુ ં,ણૂ/ !દવસમા ં]ણ વાર પાણી સાથે લવાથીે  એલજnને 

લીધે થતી શરદ# મટM છે. શરદ#શરદ#શરદ#શરદ#----તાવતાવતાવતાવ સામાOય શરદ# અને 

તાવ હોય તો એક કપ ગરમ Bધમાૂ  ંએક નાની ચમચી હળદર 
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નાખી !દવસમા ં]ણકે  વખત પીવાથી ઝડપથી સાSંુ થઈ \ય 

છે. શરદ#નીશરદ#નીશરદ#નીશરદ#ની    બહરાશબહરાશબહરાશબહરાશMMMM  ��ુ બાધંાની !હLગ ચોÀખા bમા ં +ક#ૂ  
દરરોજ !દવસમા ં બે વખત કાનમા ં દબાવી દવાથીM  થોડા 

!દવસોમા ંકફ-શરદ#ને લીધે આવલીે  બહરાશM  મટM છે. થોડ# !હLગ 

કાનમા ંજતી રહM તોયે વાધોં  ન!હ.  

શર#રશર#રશર#રશર#ર    >ગે>ગે>ગે>ગે     �ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ�ચાઈ    વધારવાવધારવાવધારવાવધારવા માટM તથા હાડકાની 

મજ^તાઈૂ  માટM સરગવાની શaગ�ુ ંશાક ખા|ુ.ં શર#રનીશર#રનીશર#રનીશર#રની    ફ#કાશફ#કાશફ#કાશફ#કાશ  
તાજો Øદ#નો, ખારકM , મર#, િસLધવ, !હLગ, કાળ# Pાc અને @Sનીું  

ચટણી બનાવી તમાે  ં લa^નોુ  રસ નીચોવી ખાવાથી શર#રની 

ફ#કાશ મટM છે. શર#રનીશર#રનીશર#રનીશર#રની    ScતાScતાScતાScતાુુ ુુ  એટલે કM શર#ર કરમાઈ ગયgે ં-ુ 

િન�તજે લાગ,ે ચામડ# પણ કરચલીવાળ# માલમ પડM તો 

અર8સાનાૂ  ં તા\ ં કM Kકાૂ  ં પાનનો ઉકાળો બનાવી (�વાદ માટM 

ખાડં પણ નાખી શકાય) દરરોજ સવાર-સાજં એક એક &લાસ 

પીવો. િનયિમત 6યોગ કરવાથી િન�તજપ¡ે ં ુ Bરૂ  થઈ શર#ર�ુ ં

સUદય/ ખીલવા લાગે છે. શર#રનોશર#રનોશર#રનોશર#રનો    વણવણવણવણ////  ચણાના લોટમા ંપાણી 
અને થો8ુ ંઘી મળવીે  શર#રને માલીશ કરવાથી શર#ર ગૌરવણ�/ ુ ં

અને તજ�વીે  થાય છે. ચણાના લોટની મp પર માZલસ કરવાથી 

મpની ઝાખપં  Bરૂ  થાય છે, ચામડ# નરમ બને છે અને મp 

Kકોમળુ  બને છે. શર#રશર#રશર#રશર#ર    ઠ8ઠ8ઠ8ઠ8ંંંં ુુ ુુ     પડપડપડપડMMMM     ચોસઠ 6હર# પીપર ૫ થી ૬ 
ચોખાભાર મધ સાથે ચાટવાથી શર#રમા ંતરત જ ગરમાવો તથા 
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ઉFજનાે  આવે છે. શર#રનીશર#રનીશર#રનીશર#રની    QશતાQશતાQશતાQશતાૃૃ ૃૃ  દરરોજ સવારM ખાલી પટે M 

ખાઈ શકાય તટલાે  ં કાચા ંગાજર ખાવાથી શર#ર�ુ ં વજન વધે 

છે; શર#ર ભરાતા ં યો&ય ઘાટ પામે છે. શર#ર પરના કાળા શર#ર પરના કાળા શર#ર પરના કાળા શર#ર પરના કાળા 
ડાઘડાઘડાઘડાઘ Bધૂ , Å&લસર#ન, બોર#ક પાઉડર અન સોડાે -બાય-કાબ� / ુ ં

સમાન ભાગ બનાવg લોશન શર#ર ઉપર Îયા કાળા ડાઘ ે ે ં ંુ

પડtા હોય �યા લગાડવાથી ડાઘા Bર થાય છં ેૂ .  

િશ©નીિશ©નીિશ©નીિશ©ની ખજવાળખજવાળખજવાળખજવાળંંંં   િશ©ની ખજવાળં  ³ ભાગે થતી 

હોય �યા ં સરસવના તલ�ે ુ ં !દવસમા ં ૨-૩ વાર માZલશ 

કરવાથી તે મટM છે.  

શીªશીªશીªશીª �ખલન�ખલન�ખલન�ખલન (૧) ૨૫૦ �ામ ³ટલા બાફલાM  બટાટા દરરોજ 

ખાવાથી શીª �ખલનની ફ!રયાદ મટM છે, અને �તભનશ%4તં  

અવ�ય વધે છે. �Yળૂ કાયા ધરાવનાર અને મ�6મહનાુ ે  રોગીને 

આ ઉપચાર કામનો નથી. (૨) કાળા તલ અને તજના બાર#ક 

,ણમાૂ ં/  મધ મળવીે  સામાOય કદની ગોળ# બનાવી બ�બે ગોળ# 

પાણી સાથે સવાર-સાજં લવાથીે  શીª�ખલનની ફ!રયાદ મટM છે. 

શીª�ખલનની તકલીફ ધીરM ધીરM જ મટતી હોય છે, માટM આ 

6યોગ ધીરજ hવકૂ /  લાબાં  સમય Kધીુ  કરતા રહવાM ની જbર પડM 

છે. (૩) કાળ# +સલીનોૂ  પાઉડર બગભ�મં  સાથે દરરોજ રા]ે 

Kતીૂ  વખતે લવાથીે  શીª�ખલનની ફ!રયાદ મટM છે.   
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શીતળાશીતળાશીતળાશીતળા  (૧) આમલીના ક,કાૂ  અને હળદર�ુ ં ,ણૂ/ ઠડાં  

પાણી સાથે પીવાથી શીતળાનો રોગ થતો નથી. (૨) કારલીનાM  

પાનનો રસ હળદર મળવીને  ેપીવાથી શીતળાના રોગમા ંફાયદો 

થાય છે. (૩) બોરડ#ના પાનનો રસ ભસનાr  Bધૂ  સાથે લવાથીે  

શીતળાનો રોગ ઓછો થઈ \ય છે. (૨) બોરડ#ના ંપાનનો ૬-૬ 

�ામ ક~ક બ�બ ે�ામ ગોળ મળવીે  ખાવાથી બે-]ણ !દવસમા ં

જ શીતળા શાતં થવા માડંM છે. (૪) સોપાર#નો બાર#ક �કોૂ  કર# 

પાણી સાથે લવાથીે  શીતળા�ુ ં િવષ સહલાઈથીM  બહાર નીકળ# 

\ય છે. 

શીળસશીળસશીળસશીળસ  (૧) ૫-૫ �ામ આBનોુ  રસ અને મધ પીવાથી અને 

આખા શર#રM અડાયા ંછાણાની રાખ ચોપડ# કામળો ઓઢ# Kઈૂ 

જવાથી શીતિપF-શીળસ મટM છે. (૨) અજમો અને ગોળ 

ખાવાથી શીતિપF (શીળસ) મટM છે. (૩) Bધીનોૂ  રસ કાઢ# થોડા 

મધ કM સાકર સાથે લવાથીે  શીળસ મટM છે. (૪) મર#�ુ ં,ણૂ/ ઘી 

સાથે ચાટવાથી તમે  જ ઘીમા ંમર# વાટ#ને લપે  કરવાથી શીળસ 

મટM છે. (૫) શીળસ-શીળવાના દદÐએ અરણી�ુ ં +ળૂ પાણીમા ં

ઘસીને એક ચમચી ³ટgુ ંએટલા જ ઘી સાથે પી|ુ.ં (૬) ૧૦૦ 

�ામ કોકમને પાણીમા ં ભaજવી રાખી, ગાળ#, તમાે  ં @Sંુ અને 

ખાડં નાખી પીવાથી શીળસ મટM છે. (૭) ચારોળ# Bધમાૂ  ંવાટ# 
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શર#રM ચોપડવાથી શીળસ મટM છે. (૮) અડાયા છાણાની રાખ 

શર#ર લગાડ# ઓઢ#ન Kઈ જવાથી શીળસ મટ છM ે ૂ M ે.  

�ળ�ળ�ળ�ળૂૂૂૂ  (૧) અડદની દાળ પાણીમા ંપલાળ# રાખી, વાટ#, તમાે  ં

મીRંુ, મર#, !હLગ, @Sંુ લસણ અને આBુ નાખી વડા ંકરવા.ં તનેે 

ઘીમા ં અથવા તલમાે  ં તળ#ને ખાવાથી �ળૂ મટM છે. (૨) 

આમલીના ઝાડની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ અથવા તનાે  ઝાડની છાલની 

રાખ ગરમ પાણીમા ંમળવીને  ેપીવાથી �ળૂ મટM છે. (૩) @Sંુ, 

!હLગ અને િસLધવની ફાક# મધ તથા ઘી સાથે અથવા મા] ઘી 

સાથે લવાથીે  �ળૂ મટM છે.  (૪) Pાc અને અર8સીનોૂ  ઉકાળો 

પીવાથી �ળૂ મટM છે. (૫) મો`ંુ �Sુંૂ કોTં છાલ સાથે કાપી નાના 

`કડાૂ  કર# Kકવવાૂ . Kકાયાૂ  બાદ માટ#ના વાસણમા ંભર#, સર�ુ ં

ઢાકણ ઢાક#ં , કપડમાટ#થી મોôુ ંબધં કર|ુ.ં પછ# ધીમા તાપે ૧૫ 

િમિનટ Kધીુ  ગરમ કર|ુ.ં એકાદ કલાક પછ# વાસણ ઠરM એટલે 

બળલાે  કકડા ખાડ#ં  ભ�મ બનાવી કોર# શીશીમા ં સÞજડ ^ચૂ 

માર# ભર# લવીે . ૨ �ામ ભ�મ Kઠનાૂં  ,ણૂ/ સાથે !દવસમા ં]ણ 

વાર પાણીમા ં ફાકવાથી પટે, છાતી, પાસળ#ં  કM શર#રના કોઈ 

પણ ભાગ�ુ ંભયકરં  અસા¤ય �ળૂ મટM છે. (૬) લસણની ચટણી 

ઘીમા ં મળવીે  ખાવાથી �ળૂ મટM છે. (૭) વાH ુ 6કોપને લીધે 

શર#રના કોઈપણ ભાગમા ં �ળૂ થ(ુ ં હોય તો સરગવાનો ફાટં 

!હLગ અને Kઠંૂ મળવીે  પીવાથી મટM છે.  (૮) Kઠંૂ, મર#, પીપર 

અને િસLધવ દરકM  ૧૦-૧૦ �ામના બાર#ક વÃગાળ ,ણમાૂ ં/  ૪૦૦ 
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�ામ બી કાઢલીM  કાળ# Pાc મળવીે  ચટણી માફક પીસી 

બરણીમા ંભર# લ|ે ં.ુ એને પચા+તં ૃ  ચાટણ કહM છે. એ પાચથીં  

વીસ �ામ ³ટgુ ંસવાર-સાજં ચાટવાથી �ળૂ મટM છે. (૯) Kઠંૂ, 

સા@ખાર અને !હLગ�ુ ં,ણૂ/ ગરમ પાણીમા ંલવાથીે  સવ/ 6કારના ં

�ળૂ મટM છે. (૧૦) !હLગ તથા Kઠંૂ નાખgે ં ુ તલે  �ળૂ પર 

ચ◌ોળવાથી જલદ# ફાયદો થાય છે. (૧૧) પાણીવાળા 

નાZળયરમાે  ંઉપર છદે  કર# તમાે  ંમીRંુ ભર# બહાર માટ# ચોપડ# 

છાણાના દવતામાM  ંપકવી કોપરા�ુ ં,ણૂ/ બનાવી ખાવાથી દરકM  

6કારના ં�ળૂ મટM છે. (૧૨) ગરમ પાણીમા ંએકબે તોલા એર!ડHં ં ુ

પીવાથી Cતરડાનો મળ સ◌ાફ થઈ દદમા/  ં રાહત થાય છે. 

(૧૩) Kઠંૂ, િસLધવ અને હaગ વાટ#ને પાણી સાથે લવાથીે  પટનાે  

�ળમાૂ  ં લાભ થાય છે. (૧૪) રાઈ અને િ]ફળાના ,ણૂન/  ે મધ 

અને ઘી(મધ કરતા ંબમ¡ુ)ં સાથે લવાથીે  બધા 6કારના પટનાે  

�ળમાૂ  ંલાભ થાય છે. (૧૫) લa^નાુ  રસમા ંમધ અને જવખાર 

મળવીે  ચાટવાથી �ળરોગૂ  મટM છે.  

;ેત;ેત;ેત;ેત    6દર6દર6દર6દર સામાOય ભાષામા ં એને પાણી પડ|ુ ં કM શર#ર 

ધોવા|ુ ં કહM છે. >�@માે  ં ~Hકો!રયાુ . ગભાશયની/  િશિથલતા, 

ગભાશયના/  +ખુ પર uણ-ચાદ#ં  કM ચીરો, કટલાકM  6કારના યૌન 

રોગો, ગભાશયનો/  સોજો વગરનાે M  કારણે ;તે 6દર થઈ શકM. 

(૧) વડની છાલના ઉકાળાનો 8શૂ આપવાથી ;તે 6દર મટM છે. 

(૨) કાકડ#ના બીની મaજ ૧૦ �ામ અને સફદM  કમળની પાદડ#ં  



 494 

૧૦ �ામ વાટ# તમાે  ં @Sુ અને સાકર મળવીે  એક અઠવા!ડHુ ં

લવાથીે  ;ત6દરે  મટM છે. (૩) @Sંુ અને સાકર�ુ ં ,ણૂ/ 

પાવલીભાર ચોખાના ઓસામણમા ં પીવાથી ;ત6દરે  મટM છે. 

(૪) બોરડ#ની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ ૩-૩ �ામ સવાર-સાજં ગોળ સાથે 

લવાથીે  ;ત6દરે  મટM છે. (૫) ચણીબોરની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ ગોળ 

અથવા મધ સાથે લવાથીે  ;ત6દરે  મટM છે. (૬) મથીનાે  બાર#ક 

,ણનીૂ /  પાણીમા ં gગદ#ુ  બનાવી તમાે  ં કપડાનો `કડોૂ  ભaજવી 

યોિનમા ંદબાવી રાખવાથી ;ત6દરે  મટM છે. દરરોજ નવો `કડોૂ  

તૈયાર કરવો. (૭) મથીે , હળદર અને િ]ફળાના સમભાગ ે

બનાવલાે  એકથી દોઢ ચમચી ,ણનીૂ /  પોટલી ગરમ પાણીમા ં

8બાડ#ૂ  કાઢ# લવીે . ઠડ#ં  પડtા પછ# આ પોટલી સવારM-રા]ે 

યોનીમા ં+કવીૂ . એનાથી ગમે તે 6કારનો દાbણ ;તે 6દર પણ 

મટM છે. (૮) �બૂ :નોૂ  ગોળ દરરોજ સવાર-સાજં ૧૦-૧૦ �ામ 

ખાવાથી ;ત6દરે  મટM છે. ગોળ �બૂ :નોૂ  હોય તો ગણતર#ના 

!દવસોમા ંઆ ગભીરં  તકલીફ મટ# \ય છે. (૯) દરરોજ ૧-૧ 

મોટા &લાસ મોળ# છાસમા ં સહજM  @Sુ-મીRંુ નાખી પીવાથી 

;ત6દરે  ઝડપથી મટ# \ય છે. (૧૦) Kકાૂ  આમળાના ઠZળયા 

કાઢ# નાખી બનાવgે ં ુ બાર#ક ,ણૂ/ એક મોટ# ચમચી અડધી 

વાડક# પાણીમા ં મળવીે  સવાર-સાજં િનયિમત પીવાથી લાબાં  

સમયે ;ત6દરનીે  તકલીફ કાયમ માટM મટM છે. (૧૧) 

તાદળ\ની ભા@ના રસમા રસવતી મળવીન લવાથી ;ત6દર ં ં ં ે ે ે ે

મટ છM ે.  
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સગભાસગભાસગભાસગભા//// ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ#ઊલટ# ખટમીઠા દાડમના રસ�ુ ં અથવા શરબત�ુ ં

સવને  કરવાથી સગભાની/  ઊલટ# શાતં થાય છે. નબળાઈનબળાઈનબળાઈનબળાઈ  
મીઠા દાડમના દાણા ખાવાથી સગભા�/ ુ ં ¢દય અને શર#ર 

કમજોર રહ(M ં ુ હોય તો તમાે  ં Kધારોુ  થાય છે અને સગભાની/  

નબળાઈ Bરૂ  થાય છે. 

સરગવાના ંપાન, mલ, શaગો, +ળૂ, છાલ એ બધાનોં  ઔષધમા ં

ઉપયોગ થાય છે. તમામ 6કારના સો\મા ં સાટોડ# ³મ 

સરગવો પણ કામ આવે છે. સરગવો મ�રુ, તીખો, કડવો, (રોુ , 

ઉ<ણ, તીÁણ, SZચકરુ , �ખૂ લગાડનાર, આહાર�ુ ં પાચન 

કરાવનાર, મળન ે સરકાવનાર, પચવામા ં હલકો, ¢દય માટM 

!હતકર, ચાદાં ,ં Qિમૃ , આમ, િવPધી(Vમડાૂ )ં, બરોળ, સો\, 

ખજવાળં , મદરોગે , ગલકડં , અપચી, ઉપદશં  તથા ન]રોગમાે  ં

!હતકાર# છે. સરગવાના +ળનીૂ  છાલ ગરમ, કડવી, 

દ#પનપાચન, ઉFજકે  વાH ુ સવળો કરનાર, કફહર, QિમÒનૃ , 

િશરોિવરચકM , �વદજનને , શોથહર અને Vમડાૂ  ં મટાડનાર છે. 

+ળનીૂ  છાલનો ઉકાળો િસLધવ અને !હLગ સાથે લવાથીે  Vમ8ૂ ંુ , 

સોજો અને પથર# મટM છે. Vમડાૂ  ઉપર છાલનો લપે  કરવાથી 

વરાઈે  \ય છે કM mટ# જઈ મટM છે. કોમળ પાન�ુ ંશાક બનાવીને 

ખાવાથી પટે  હલQંુ રહM છે, અને પટે  સાફ આવે છે.  



 496 

 (૧) કફ h�કળુ  પડતો હોય તો દમ-;ાસના દદÐએ દરરોજ 

સવાર-સાજં સરગવાની છાલનો ઉકાળો પીવો. (૨) ¢દયની 

તકલીફને લીધે યQતૃ  મો`ંુ થHુ ં હોય તો સરગવાનો ઉકાળો 

અથવા સરગવાની શaગો�ુ ં Kપૂ બનાવી પીવાથી યQતૃ  અને 

¢દય બનનં ે  ેફાયદો થાય છે. (૩) ક#ડનીની પથર#મા ંસરગવાના 

+ળનોૂ  તાજો ઉકાળો સાSંુ કામ આપે છે. (૪) ૧થી બે !કલો 

સરગવાની શaગોના નાના નાના `કડાૂ  કર# દોઢ &લાસ પાણીમા ં

ધીમા તાપે એક કપ પાણી બાક# રહM �યા ંKધીુ  ઊકાળ# ઠ8ું થયા 

પછ# થો8ુ ંધાણા@Sુ અને હળદર તથા જbર જણાય તો સહજM  

િસLધવ નાખી સવારમા ં નરણા કોઠM ઊકાળા�ુ ં િનયિમત સવને  

કરવાથી દર મ!હને બે !કલો વજન ઘટ# શકM છે. ઓછ# 

ચરબીવાળો આહાર લવોે  અને પટે  સાફ આવે એટgુ ંએરડÈ<ટં  

હ!રતક#�ુ ં ,ણૂ/ લ|ે ં.ુ (૫) આ ઉકાળાથી સિધવાં  પણ મટM છે. 

સિધવાનાં  દદÐએ સાથે અ+તVગળૃ ુ  વાપરવો.  

સપદશસપદશસપદશસપદશ//// ંં ંં   એરડાનાં  ંપાનનો ચાર ચમચા રસ કાઢ# તમાે  ંએક 

ચમચો પાણી ઉમર#ે  પીવાથી તથા એરડાનાં  Qમળાુ  >Qરુ  અને 

પાલો વાટ# સપદશ/ ં  ઉપર બાધવાથીં  ઉલટ# થઈ િવષ ઉતર# 

\ય છે.  

સ�હણીસ�હણીસ�હણીસ�હણીંંંં   (૧) આમલીના પાનનો રસ સાકર સાથે લવાથીે  

સ�હણીં  મટM છે. (૨) દાડમના દાણાનો રસ કાઢ#, તમાે  ં\યફળ, 
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લિવLગ અને Kઠ�ૂં ં ુ થો8ુ ં ,ણૂ/ તમજે  મધ મળવીે  પીવાથી 

સ�હણીં  મટM છે. (૩) Kકાૂ  દાડમની છાલ ઘસી, પાણી મળવીે  

પીવાથી સ�હણીં  મટM છે. (૪) Kઠંૂ અને @Sુ સાથે બાફલાM  ં

ગાજર ખાવાથી સ�હણીં  મટM છે. (૫) Kઠનીૂં  �ક#ૂ  પાણી સાથે 

ચટણી માફક પીસી, ઘીમા ંતળ#, તનેે ઘી સાથે ખાવાથી વાH ુ

નાશ પામે છે અને સ�હણીં  મટM છે. (૬) એક હળવો :લાબુ  

લઈ ૧૫-૨૦ !દવસ મા] કર#નાM  રસ પર રહવાથીM  સ�હણીં , 

6વા!હકા અને પટનાે  રોગો મટM છે. 

સિધવાસિધવાસિધવાસિધવાંંંં   (૧) આમલીના ંપાન અને િસLધવ સાથે વાટ#, ગરમ 

કર#, સિધવાનાં  સો\ પર કM ઝલ◌ાઈ ગયલાે  સાધાં  પર 

ચોપડ|ુ.ં (૨) \યફળને કM \વ]ીનાં  તલને  ેસરસવના તલમાે  ં

મળવીે  સાધંાઓના :નાૂ  સો\ પર મદન/  કરવાથી ચામડ#મા ં

ઉ<ણતા અને ચતનાે  આવી, પરસવોે  વળ#, સિધવાથીં  

જકડાયલાે  ંસ◌ા◌ંધા Äટા થઈ સિધવાં  મટM છે. (૩) 8ગળ#નોુ ં  રસ 

રાઈના તલે સાથે ચોપડવાથી સિધવાનોં  Bુ:ખાવો મટM છે. (૪) 

રાઈ, અજમો, Kઠંૂ, લસણ કM !હLગ નાખી ગરમ કરgM ં ુ તલે  

ચોળવાથી અને શેક કરવાથી Bુ:ખતા સાધાં  મટM છે તમે  જ 

આમવાત(bમટ#ઝમે ) િસવાયના સિધવામાં  ંફાયદો થાય છે. (૫) 

લસણ, ખાડં અને િસLધવ સરખા ભાગ ેમળવીે , ચાટણ કર#, તમાે  ં

બમ¡ુ ં થી\વgે ં ુ ઘી મળવીે  ચાટવાથી સિધવાં  મટM છે. (૬) 
સમાન ભાગે Kઠંૂ અને ગોખSનોું  4વાથ કર# ર◌ોજ સવારM 
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પીવાથી સિધવાં  મટM છે. (૭) વડ�ુ ંBધૂ  લગાડવાથી સિધવાનાં  

સો\મા ંઆરામ થાય છે, અને Bઃખાવોુ  મટM છે. (૮) નગોડના 

પાનનો રસ અથવા ઉકાળો પીવાથી સિધવાં  મટM છે. (૯) 

દરરોજ ૨૦૦-૨૫૦ �ામ કાચી કોબીજ ખાવાથી સિધવાં  મટM છે.   

સાઈ!ટકાસાઈ!ટકાસાઈ!ટકાસાઈ!ટકા     (૧) ચારથી છ ચમચી !દવલમાે  ં એક ચમચી 

Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ મળવીે  પીવાથી સાઈ!ટકા મટM છે. (૨) એક ચમચી 

!દવલમાે  ંએક ચમચી નગોડના પાનનો રસ મળવીે  સવાર-સાજં 

પીવાથી સાય!ટકા મટM છે. (૩) ૨-૩ રિત ભીમસનીે  કhરુ દરરોજ 

સવાર, બપોર, સાજં લવાથીે  સાય!ટકા મટM છે. શbઆત ઓછ# 

મા]ાથી કરવી. વ� ુમા]ાથી કરવાથી કદાચ ગળામા ંતકલીફ 

પણ થાય.    (૪) એક-બે ચમચા ગૌ+]માૂ  ં બ ે મોટા ચમચા 

!દવલે નાખી દરરોજ સવારM અને સા³ં પીવાથી સાઈટ#કા મટM 

છે. ગૌ+]ૂ તૈયાર પકaગમાે  ંબ\રમા ંમળે છે.      સાય!ટકામાસાય!ટકામાસાય!ટકામાસાય!ટકામા ંં ં ં   
પરહ@પરહ@પરહ@પરહ@MMMM  બરફ, ઠ8ું પાણી, એકgુ ં Bધૂ , ચોખા, દહa, ભaડા, 

સકરટટ#M , તર^ચૂ, કમરખ, આg,ુ પાલખ અને સતરાં  ં ન 

લેવા.ં આ બધાથીં  સાય!ટકામા ં �બૂ જ હાિન થાય છે. 

હમશાં ે  ંગરમ પાણીથી જ �નાન કર|ુ.ં મા] પરહ@થીM  પણ 

સાય!ટકા ³વા હઠ#લા રોગને કા^મૂા ંરાખી શકાય છે.  
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સાઈનસસાઈનસસાઈનસસાઈનસ સાઈનસ ભરાઈ ન \ય તે માટM અઠવા!ડયામા ં

ચાર-પાચં વાર ગરમ પાણીની વરાળનો નાસ લો.  

છે. Îયા ં પાણી મળ(ુ ં હોય �યા ં તે બારM માસ લીલી મળે છે. 

સાટોડ#ને પાન �બૂ થાય છે. તે ગોળાકાર, ઘાટા ં લીલા ં અને 

પાછળથી ઝાખાં  ં હોય છે. પાનના ખાચામાથીં ં  h<પનીુ  દાડ#ં  

નીકળે છે. ³ના ઉપર ઝીણા,ં !ફ�ા ઘરાે  રગાનાં  ંછ]ાકાર mલો 

થાય છે. સાટોડ# ગરમ છે. તે સોજો, !કડનીના રોગો અને 

Cખના રોગોમા ં અçત કામ કરM છે. સાટોડ#ના ં તા\ ં લીલા ં

પાનને ધોઈ, સાફ કર# વાડક#મા ં પાણી સાથે ઉકાળ#, ચોળ#, 

ગાળ#ને ચાના કપ ³ટgુ ંસવાર-સાજં પી|ુ.ં જbર પડM તો વધારM 

વખત પણ પી શકાય. સાટોડ# +]લૂ  છે. લાબાં  સમય Kધીુ  

સવને  કરવાથી બગડલીM  !કડની(+]િપLડૂ ) પણ સાર# થઈ \ય 

છે. સાટોડ#ના પાનને =ટ#નૂં  ે તનોે  રસ પીવાથી ઉબકા આવી, 

ઉલટ# થઈ જવાની સભાવનાં  રહM છે. તનેે પાણીમા ં ઉકાળ# 

ગરમ ગરમ પીવાથી તે Kપા�યુ  બને છે અને ઉલટ# પણ થતી 

નથી. સાટોડ#ના પાનનો રસ કાઢ# તનાે  ંટ#પા ંCખમા ં+કવાથીૂ  

Cખના તમામ 6કારના નાના મોટા રોગ મટM છે અને Cખ�ુ ં

તજે  વધે છે. (૧) સો\વાળા, પા8રોગીં ુ  અને ¢દયરોગીઓએ 

રોજ સાટોડ#ની ભા@ ખાવી જોઈએ. (૨) સવાગ}  સો\મા ં

¢દયની ³મ ક#ડની પણ બગડM છે. ક#ડનીની બીમાર#મા ં+]માૂ  ં

આ~�Hમીનુ  પણ \ય છે. નાની ઉમરના ં બાળકોમા ં પણ આ 
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રોગ જોવા મળે છે. એમા ંસાટોડ#નો ઉકાળો �બૂ સાSંુ પ!રણામ 

આપે છે. આ વખતે મીRંુ-નમક સાવ બધં કર# દ|M ં.ુ (૩) 

ગભાશયના/  સો\મા ંપણ સાટોડ#નો ઉપયોગ કરવાથી ઘણો જ 

લાભ થાય છે. (૪) માિસક સાફ લાવવામા ંપણ ઉપયોગી છે. 

(૫) જો પશાબે  થોડા 6માણમા ંઅને બળતરા સાથે થતો હોય 

તો રોજ સાટોડ#ના +ળ�ૂ ં ુ,ણૂ/ અડધી ચમચી ³ટgુ ંBધૂ  સાથે 

લ|ે ં.ુ (૬) પથર#મા ંપણ આ ,ણૂ/ લવાથીે  પથર# નાની હોય તો 

નીકળ# \ય છે.    

સાધાનોસાધાનોસાધાનોસાધાનોંંંં  BઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોBઃખાવોુુુુ   (૧) દરરોજ સવાર બપોર સાજં ૧-૧ 

&લાસ લીલી ચાનો ઉકાળો પીવાથી સાધાનોં  Bઃખાવોુ  અ,કૂ 

નરમ પડવા લાગે છે. ઉનાળામા ં Bધૂ  સાકર નાખ|ં ં ુ હોય તો 

નાખીં  શકાય. (૨) દવદારM નો બાર#ક પાઉડર દરરોજ સવાર-

સાજં ૧-૧ ચમચી મધ સાથે ઘણા !દવસો Kધીુ  લવાથીે  સાધાનોં  

Bઃખાવોુ  મટM છે. (૩) દરરોજ જમવામા ં કોલી�લાવર�ુ ં બને 

તટgે ં ુ વ� ુ સવને  કરવાથી સાધાનોં  Bઃખાવોુ  મટM છે. સાધાનાં  

Bઃખાવામાુ  ંર4ત અને +]માૂ  ંરહલM  દોષો કારણ�તૂ હોય છે, ³ 

કોલી�લાવર ખાવાથી Bરૂ  થાય છે. (૪) Kકાૂ  ધાણામા ંબમણી 

સાકર લઈ અધકચSંુ ખાડ#ં  દરરોજ સવાર-સાજં ૧-૧ મોટો 

ચમચો ચાવી ચાવીને ખાવાથી અને એ પછ# એકાદ કલાક Kધીુ  

પાણી ન પીવાથી સાધાનાં  અ+કુ 6કારના Bઃખાવાુ  મટM છે. (૫) 

અશોક|cનાૃ  ં પાન કM તનીે  છાલનો ઉકાળો િનયિમત પીવાથી 



 501 

સાધાનોં  Bઃખાવોુ  મટM છે. (૬) હળદરના Kકાૂ  ગા!ઠયાં  શક#ે  

એટલા જ વજનના Kઠનાૂં  `કડાૂ  સાથે બાર#ક ખાડ#ં  દરરોજ ૧-૧ 

ચમચી ,ણૂ/ સવાર-સાજં પાણી સાથે લવાથીે  સાધાનોં  Bઃખાવોુ  

મટM છે. (૭) રા�નાનો ઉકાળો કર# તમા Vગળ ઓગાળ# સવારે ં ૂ -

સાજ ં ૧૦-૧૦ �ામ પીવાથી સાધાનો Bઃખાવો મટ છં M ેુ .  

Kકલડ#Kકલડ#Kકલડ#Kકલડ#ુુુુ  શશશશર#રર#રર#રર#ર Bબળાુ  અને Kકલકડ#ુ  રહવામાM  ંજો કફ કM 

વાHદોષુ  કારણ�તૂ હોય તો રોજ કાચા પાણીને �થાને પાQંુ 

ગરમ પાણી પીવાથી શર#ર�ુ ંવજન વધે છે. 

KવાવડKવાવડKવાવડKવાવડુુુુ  Kવાવડુ -6Kિતુ  પહલાM  ં !દવલે  લવાથીે  Kખથીુ ે  

6Kિતુ  થાય છે. Kવાવડમાુ  ં જો કબ�જયાત, કટ#�ળૂ, અપચો 

વગરેM હોય તો બ]ણે  ચમચી !દવલે  રોજ રા]ે લ|ે ં.ુ 

K�તીK�તીK�તીK�તીુુુુ  આખો !દવસ K�તીુ  રહતીM  હોય તો રોજ સવારM 

નાહવાના પાણીમા ંચપટ# મીRંુ નાÀયા બાદ �નાન કર|ુ.ં મીRંુ 

શર#રમા ં Sિધરનાુ  6વાહનો વગે  વધારવાની શ%4ત ધરાવે છે. 

³ના કારણે �mિત« અ�ભવાયુ  છે. પર(ં  ુ હાઈ �લડ6શરમાે  ંઆ 

6યોગ ન કરવો.  

KયાવતKયાવતKયાવતKયાવતૂૂૂૂ / // // // /  દરરોજ Kરજૂ  ઊગે �યારથી આથમે �યા ં Kધીુ  

મ�તકની પીડા ઉFરોFર વધતી રહM તનેે Kયાવતૂ / / કહM છે. 
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દરરોજ વહલીM  સવારM ઊઠ#ને તરત કોપSંુ અને સાકર ઉZચત 

6માણમા ંખાવાથી આ પીડામાથીં  +%4તુ  મળ# શકM. 

સો\સો\સો\સો\ (૧) આBુનો રસ, લa^નોુ  રસ અને િસLધવ એક] કર# 

ભોજનની શbઆતમા ં લવાથીે  સો\ મટM છે. (૨) મીRંુ અને 

ખટાશ નાÀયા વગર�ુ ં ગાજર�ુ ં શાક રોજ ખાવાથી અને 

ગળપણ �ય@ દવાથીM  સો\ના રોગીને બq ુ ફાયદો થાય છે. 

(મા] ગાજરના રસ પર પણ રહ# શકાય છે.) (૩) સો\ પર 

તાદંળ\ના પાનની પોટ#સ બનાવી લપે  કરવાથી લોહ# 

વીખરાઈ જઈ સોજો મટM છે. (૪) એક ચમચી લaડ#પીપરનો 

પાઉડર મધ સાથે !દવસમા ં બ]ણે  વાર લવાથીે  શર#રM ચડલM  

મદે -સો\ ઝડપભરે  ઊતરવા લાગ ે છે. (૫) ધાણાને જવના 

લોટની સાથે વાટ# તનીે  પોટ#સ બાધવાથીં  ઘણા !દવસોનો 

સોજો ઉતર# \ય છે. (૬) +ળાૂ  અને તલ ખાવાથી ચામડ# નીચે 

એક] થયgે ં ુપાણી શોષાઈને સોજો મટM છે. (૭) +ળાનાૂ  પાનનો 

૨૫-૫૦ �ામ રસ પીવાથી સોજો જલદ#થી ઉતરM છે. (૮) રાઈ 

અને સચળં  વાટ#ને લપે  કરવાથી સોજો ઉતરM છે. (૯) લિવLગ 

વાટ# તનોે  લપે  કરવાથી શર#રના કોઈ પણ ભાગમા ંઆવલોે  

સોજો ઊતરM છે. (૧૦) શર#રના સો\ વાળા ભાગ પર +લતાનીુ  

માટ#નો રા]ે લપે  કર# સવારM ઊઠ# ધોઈ લવાથીે  થોડા !દવસમા ં

સો\ ઉતર# \ય છે. (૧૧) hનનવાુ /  એટલે સાટોડ#, દાbહળદર, 

હળદર, Kઠંૂ, હરડM, ગળો, Zચ]ક, ભારગ+ળં ૂ  અને દવદારM  સરખા 
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ભાગ ે ખાડ#ં  અધકચરો �કોૂ  કરવો. બ ે ચમચી �કોૂ  બે &લાસ 

પાણીમા ં એક કપ બા◌ાક# રહM �યા ં Kધીુ  ઉકાળ#, ગાળ#ને ઠ8ં ુ 

કર# પદરકં M  !દવસ સવાર-સાજં પીવાથી હાથ-પગ અને પટનોે  

સોજો મટM છે. સમ� શર#રમા ં કM  શર#રના કોઈ પણ ભાગમા ં

સોજો ચડtો હોય તમાે  ંઆ ઉકાળો લાભ6દ છે. નમક-મીRંુ બધં 

કર|ુ.ં આ ઉકાળામા ં+Àયુ  ઔષધ સાટોડ# એટલે hનનવાુ /  છે, 

બાક#ના ંઆઠ એના ંસહાયક ઔષધ છે. આથી એને hનનવા!દુ /  

4વાથ કહM છે. સાટોડ# સો\�ુ ં ઉFમ તમે જ એટgુ ંજ િનદ�ષ 

ઔષધ છે. (૧૨) શર#રમા ંિવિવધ 6કારના નબળાઈના સો\મા ં

ગાજર બq ુઅકસીર છે. દરરોજ !દવસમા ં બ ે વખત ગાજરનો 

રસ ૨૫૦ �ામ ³ટલો િનયિમત લવોે . ગાજર�ુ ં ક,બરું  અને 

હલવો પણ ખાઈ શકાય તટલોે  દરરોજ લવોે .  સો\સો\સો\સો\ 

નબળાઈનાનબળાઈનાનબળાઈનાનબળાઈના પોષક ત��વોના અભાવે શર#રમા ં આવલાે  સો\ 

!દવસમા ં]ણકે  વખત એકકM  કTM ં ખાવાથી મટM છે.  

સોરાયસીસસોરાયસીસસોરાયસીસસોરાયસીસ  (૧) સોરાયસીસ ³વા ચામડ#ના રોગમા ં

પીપળાની છાલ એક અકસીર ઔષધ છે. પીપળાની છાલ Kકવીૂ  

તનોે  પાઉડર કર# લવોે .  અ◌ા પાઉડર બ\રમા ં તૈયાર પણ 

મળ# રહM છે. જો સોરાયસીસમા ં ચામડ# Kક#ૂ  રહતીM  હોય તો 

પીપળાની છાલનો પાઉડર કોપરલમાM  ંમળવીને  ેલગાડો અને જો 

ચામડ# ભીની રહતીM  હોય તો પાઉડર ઉપરથી જ ભભરાવતા 

રહ|M ં.ુ !દવસમા ંબે-]ણ વખત લગાડતા રહવાથીM  ફાયદો થાય 
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છે. (૨) સોરાયસીસ એ �વચાનો એક દાSણુ  ¥યાિધ છે. સમભાગ ે

ટપOટાઈન¾  અને કhરુ લવાે .ં ટપOટાઈન¾  ગરમ કર# તમાે  ં કhરુ 

મળવીે  શીશીમા ંબધં કર# રાખી +ક|ૂ ં.ુ દરરોજ સવાર-સાજં આ 

તલે  સોરાઈસીસવાળા ભાગ પર ઘસ|ુ.ં સોરાઈસીસ માટM આ 

એક અýત દવા છે. (૩) સરખા ભાગ ેઆમલસાર ગધકં  અને 

કૉ��ટક સૉડામા ં વાટલીM  ખાડં ભળવીે  કાચની શીશીમા ં ભર# 

રાખવાથી તે 6વાહ# બની \ય છે. આ 6વાહ# સોરાયસીસવાળા 

ભાગો પર થો8ુ ંથો8ુ ં !દવસમા ંબે-ચાર વાર ધીરજ hવકૂ /  લાબાં  

સમય Kધીુ  ચોપડતા રહવાથીM  સોરાઈસીસ મટM છે. (૪) સમાન 

ભાગ ેઅર8સીનાૂ  પાન�ુ ં ,ણૂ/ અને હળદરને ગૌ+]માૂ  ં મળવીે  

!દવસમા ંબે વખત લગાડવાથી સોરાયસીસની તકલીફ મટM છે. 

(૫) લીમડાના ં પાન ³ટલી વાર અને ³ટલા ં ચાવીને ખવાય 

તટલાે  ં ખાતા રહવાથીM  સોરાયસીસ મટM છે. (૬) મ@ઠ, 

લીમડાના પાનં , ચોપચીની, વાવડaગ અન આમળા� સરખ ે ં ં ેુ

ભાગ ,ણ એક એક ચમચી સવારે ૂ / -સાજ િનયિમત લવાથી ં ે

સોરાયસીસની બીમાર# મટ છM ે.   

�mિત«�mિત«�mિત«�mિત« માટMમાટMમાટMમાટM  સા³ં િવટાિમન ÔસીÕ અને પીપરમીOટ ટ# મધ, 

મોલાસીસ કM ગોળ સાથે. બી³ !દવસે સવારM ઑરOજM  અને 

લa^નોુ  રસ પાણી સાથે અથવા લa^ ુઅને મધ, મોલાસીસ કM 

ગોળ અને િવટામીન ÔસીÕ. એકબે માઈલ ચાલ|ુ.ં સવારM �ખૂ 

હોય તો મા] તાજો રસ કાઢ#ને પીવો. ગાજર અને સફરજન 
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અથવા ગાજર, સફરજન અને બીટbટ અથવા સફરજન અને 

સલર#નોે  રસ કાઢવો. વ� ુ�ખૂ હોય તો એકબે સફરજન ખાવા.ં 

બપોરM સફરજન અને ઑરOજનોM  ÎHસુ અથવા િવિવધ 

શાકભા@�ુ ં ક,બરું , ફણગાવલાે  ં કઠોળ, થો8ુ ં ઑZલવ ઑઈલ 

અને લa^.ુ િવટામીન ÔસીÕ. બપોર પછ#  ફળ, શાકભા@નો રસ 

અથવા હબલ/  ટ# પીવી. સા³ં થોડા 6માણમા ં ક,બરું  અથવા 

બાફલાM  ંશાકભા@ લો. રા]ે Kતાૂ  ંપહલાM  ંકમોમાઈલM  ટ# પીઓ. 

�મ�મ�મ�મરણરણરણરણ    શ%4તશ%4તશ%4તશ%4ત  8ગળ#ુ ં  ખાવાથી કઠં -ગTં અને મp ચીકાશ 

વગર�ુ ં બની સાફ થાય છે, અને િનબળ/  બનલાે  �નાHઓુ 

મજ^તૂ થાય છે. Kમ્રણ શ%4ત વધે છે. ²ડા�ં ં ુ કૉલ�ટરોલે  

|�ોનીૃ  �+િતનૃ  ે લાભકારક હોય છે, એ|ુ ં µી. સaગરM બકલ/ ે, 

કZલફોિન«યાM  Hિનવિસ«ટ#માુ  ંકરલાM  સશોધનં  ેhરવારુ  કHુ} છે. બી\ 

શ�દોમા ં કહ#એ તો |�ોનાૃ  શર#રમા ં રહલM  કૉલ�ટરોલે  તમનીે  

�મરણ શ%4ત \ળવવા માટM સcમ ન હ(ુ,ં પર(ં  ુઆહારમા ં²ડા ં

લઈ શર#રમા ંઉમરgે M ં ુકૉલ�ટરોલે  એ માટM સcમ હ(ુ.ં (Singer's 

work at the University of California, Berkeley, has shown 
that the cholesterol in eggs improves memory in older 
people. In other words, these elderly people's own 
cholesterol was insufficient to improve their memory, but 
added dietary cholesterol from eggs was.) 
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�વ�ન�વ�ન�વ�ન�વ�ન    ZબહામણાZબહામણાZબહામણાZબહામણાંંં ંદરરોજ રા]ે Kતીૂ  વખતે ÉાÊી�ુ ં,ણૂ/ 

Bધૂ  સાથે લવાથીે  Zબહામણા-ં અમગળં  �વ�ન આવતા ંઅટકM છે. 

ÉાÊી�ુ ં,ણૂ/ બ\રમા ંમળે છે. 

�વ�નદોષ�વ�નદોષ�વ�નદોષ�વ�નદોષ શર#રની ખોટ# ગરમીને કારણે જો �વ�નદોષ 

થતો હોય તો રા]ે Kતીૂ  વખતે ઠડાં  પાણીથી �નાન કર|ુ,ં અગર 

હાથ, પગ અને માYુ ં ઠડાં  પાણીથી ધોઈને K|ૂ ં.ુ રા]ે ખોટા 

ઉ\ગરા કદ# ન કરવા. મોડામા ંમો8ુ ંરા]ે ૧૦ વા&યે Kઈૂ જ|ુ,ં 

મનમા ંખોટા િવચારો ન કરવા અને સાદો ખોરાક ખાવો. એક 

કપ Bધૂ  ગરમ કર# પછ# તમાે  ં ૧ નાની ચમચી હળદર મળવીે  

સવાર-સાજં પીવાથી �વ�નદોષની ફ!રયાદ મટM છે.  

�વાદહ#નતા�વાદહ#નતા�વાદહ#નતા�વાદહ#નતા mદ#નાની કાળા મર# સાથ ચટણી બનાવીન ે ે

ખાવાથી �વાદહ#નતા મટ છM ે.  

હરસહરસહરસહરસ (૧) મળમાગ/-Vદામાુ  ંચીરા પડtા હોય અને હરસ થયા 

હોય તમણે  ેથોડા !દવસ રા]ે એક ચમચો !દવલે  Bધમાૂ  ંપી|ુ.ં 

(૨) સવારM પાકા કોઠાના ગભ/ સાથે ગોળ તથા પાણી મળવીે  

શરબત બનાવી ૧૫ !દવસ Kધીુ  પીવાથી હરસ ના^દૂ થાય છે. 

(૩) હરસ થયા હોય તો બને તટgે ં ુ (રોગના 6માણ +જબુ ) 

લીgુ ં અથવા KQુંૂ કોપSંુ ખા|ુ ં અને તા\ નાZળયેર�ુ ં પાણી 
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(મળ# શકM તો) દરરોજ ૧-૧ &લાસ !દવસમા ંબ ે]ણ વાર પી|ુ.ં  

અ◌ાથી વગર દવાએ હરસ મટ# \ય છે. (૪) લીમડાના Qમળાુ  ં

પાનના રસ�ુ ં પાચં !દવસ સવને  કરવાથી ક<ટદાયક મસાની 

પીડામાથીં  +4તુ  થવાય છે. (૫) દોઢ-બે લa^નોુ  રસ એિનમાના 

સાધનથી Vદામાુ  ંલવોે . દસ પદરં  સકોચનં  કર# થોડ# વાર Kઈૂ 

રહ|M ં.ુ પછ# શૌચ જ|ુ.ં આ 6યોગ ચાર પાચં !દવસે એક વાર 

કરવો. ]ણ વારના 6યોગથી જ હરસ-મસામા ંલાભ થાય છે. 

સાથે હરડનાM  ,ણ�ૂ ં/  ુ િન�ય સવને  કર|ુ,ં તથા મસા પર !દવલે  

લગાવ|ુ.ં (૬) મસા પર લીમડા�ુ ંતલે  લગાડવાથી અને ચાર 

પાચં ટ#પા ંદરરોજ પીવાથી લાભ થાય છે. (૭) લોહ#વાળા મસા 

પર @Sનોુ  લપે  કરવાથી અને રોજ ઘી, સાકર તથા @Sુ 

ખાવાથી અને ગરમ આહાર બધં કર# દવાથીM  લાભ થાય છે. (૮) 

હરસમા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તો દાડમની છાલ�ુ ંછાસ સાથે સવને  

કર|ુ.ં (૯) વાHથીુ  ઉ�પ½ થયલાે  હરસમા ંમાખણ સાથનોે  મઠો 

અને કફથી ઉ�પ½ થયલાે  હરસમા ંમાખણ કાઢલોM  મઠો આપવો. 

મઠાના સવનથીે  હરસનો નાશ થાય છે. (૧૦) નાની એલચી 

હરસ અને +]Q� ૂ ૃ  મટાડM છે. (૧૧) હરસમા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તો 

ઘી અને તલ સરખે !હ�સે લઈ થોડ# સાકર મળવીે  ખા|ુ.ં 

!દવસમા ં ચારકM  વખત આ 6યોગ િનયિમત કરવાથી હરસમા ં

પડ(ુ ંલોહ# તરત જ બધં થાય છે. થોડા !દવસ 6યોગ ચાg ુ

રાખવાથી હરસની તકલીફમાથીં  +4તુ  થવાય છે. (૧૨) હરસ-

મસામા ંસવાર-સાજં માખણ સાથે રસોત લવાથીે  અવ�ય લાભ 
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થાય છે. રસોત કરતા ંમાખણ દસગ¡ુ ંલ|ે ં.ુ (૧૩) દરરોજ બે-

]ણ કલાકM એક મોટો ચમચો કાચી વ!રયાળ# �બૂ ચાવીને 

ખાવાથી હરસની તકલીફ જડ+ળથીૂ  જતી રહM છે. (૧૪) ૧ તોલો 

કાળા તલનો ક~ક કર# , ૧૦-૧૫ તોલા બકર#ના Bધમાૂ  ંમળવીે  

૧/૨ તોલો સાકર નાખી સવારમા ંપીવાથી હરસમા ંપડ(ુ ંલોહ# 

તરત જ બધં થાય છે. (૧૫) કાળા તલ ખાઈ પાણી પીવાથી 

Bઝતાૂ  હરસ નાશ પામે છે, દાતં મજ^તૂ થાય છે અને શર#ર 

h<ટુ  થાય છે. (૧૬) દહaના ઘોળવામા ં!હLગ, @b તથા િસLધવ 

નાખી પીવાથી હરસ, અિતસાર અને પઢા�ે ં ુ�ળૂ મટM છે. (૧૭) 

ગાય�ુ ં માખણ અને તલ ખાવાથી હરસ મટM છે. (૧૮) રા]ે 

ધાણા પાણીમા ં પલાળ# રાખી સવારM ગાળ# તે પાણી પીવાથી 

અથવા કોથમીરનો રસ પીવાથી Bઝતાૂ  હરસમા ંઝાડામા ંપડ(ુ ં

લોહ# બધં થાય છે. (૧૯) ધાણા અને સાકરનો ઊકાળો કર# 

પીવાથી હરસમા ં પડ(ુ ં લોહ# બધં થાય છે. (૨૦) શકgે M ં ુ @Sંુ, 

મર# અને િસLધવ�ુ ં,ણૂ/ મઠા કM છાસમા ંલવાથીે  હરસ, અિતસાર 

અને �હણીમા ંફાયદો થાય છે. (૨૧) વડની છાલ, Qણાૂ  ંપાન કM 

Qણીૂ  Qપળોનોુ ં  ઉકાળો પીવાથી Bઝતાૂ  હરસમા ંફાયદો થાય છે. 

(૨૨) ગોટલી�ુ ં,Sૂ્ણ મધ સાથે અ◌ાપવાથી Bઝતાૂ  અશ/ અને 

સફદM  6દર મટM છે. (૨૩) Kરણનાૂ  `કડાુ  ઘીમા ંતળ# ખાવાથી 

હરસ મટM છે. (૨૪) Kરણનોૂ  કદં  Kકવીૂ  બનાવgે ં ુ ,ણૂ/ ૩૨૦ 

�ામ, Zચ]ક ૬૦ �ામ અને મર# ૨૦ �ામ એ સવ�/ ુ ં,ણૂ/ કર# 

તનાથીે  બમણો ગોળ નાખી મોટા બોર ³વડ# ગોળ#ઓ બનાવી 
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ખાવાથી સવ/ 6કારના હરસ મટM છે. (૨૫) Kઠ�ૂં ં ુ,ણૂ/ છાસમા ં

પીવાથી હરસમા ંફાયદો થાય છે. (૨૬) હળદરનો ગા!ઠયોં  શક#ે , 

ત�ે ં ુ ,ણૂ/ કર#, Qવારનાુ ં  ગભમા/  ં મળવીને  ે સાત !દવસ Kધીુ  

ખાવાથી હરસમા ં ફાયદો થાય છે. (૨૭) આમલીના ઝાડની 

છાલ�ુ ંવÃગાળ ,ણૂ/ ગાયના અધમÚયા દહa સાથે સવાર-સાજં 

ખાવાથી Bઝતાૂ  હરસ મટM છે. (૨૮) Cબાની ગોટલી�ુ ં ,ણૂ/ 

મધમા ં અથવા સાદા qફાળાૂં  પાણી કM મોળ# છાસમા ં લવાથીે  

Bઝતાૂ  હરસ મટM છે. (૨૯) ક◌ારલાનોM ં  કM ક◌ારલીનાM  પાનનો 

એક નાની ચમચી ³ટલો રસ સાકર મળવીે  પીવાથી ર4તાશમા/  ં

ફાયદો થાય છે. (૩૦) કોકમ�ુ ં,ણૂ/ કM ચટણી દહaની ઉપરની 

તર (મલાઈ)મા ં મળવીે  ખાવાથી Bઝતાૂ  હરસ મટM છે. (૩૧) 

ગરમાગરમ શકલાે M  ચણા ખાવાથી Bઝતાૂ  હરસનો ર4ત�ાવ બધં 

થાય છે. (૩૨) છાસમા ં ²Pજવ�ુ ં ,ણૂ/ મળવીે  પીવાથી Bઝતાૂ  

હરસ મટM છે. (૩૩) માખણ, નાગકસરM  અને ખડ# સાકર ખાવાથી 

Bઝતાૂ  હરસમા ં ફાયદો થાય છે. (૩૪)    મીઠા લીમડાના ંપાનને 

પાણી સાથે પીસી, ગાળ#ને પીવાથી Bઝતાૂ  હરસ મટM છે. (૩૫) 

હરસમા ંલોહ# પડ(ુ ંહોય તો વડના ંKકાૂ  ંપાનની રાખ માખણમા ં

કાલવી મળમાગમા/  ં લપે  કરવો. (૩૬) ૬૦ �ામ અજમો ૬૦ 

�ામ :નાૂ  ગોળમા ં મળવીે , પીસી, તમાથીે ં  ૫-૫ �ામ ³ટલો 

સવાર-સાજં લવાથીે  વાHનાુ  હરસ મટM છે. (૩૭) આમલીના ં
mલોનો રસ લવાથીે  હરસ મટM છે. (૩૮) એક ચમચો કાળા તલ 

પાણીમા ં પલાળ# વાટ# માખણ કM દહaમા ં મળવીે  રોજ સવારM 
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ખાવાથી હરસ મટM છે. (૩૯) @Sંુ વાટ# gગદ#ૂ  કર# બાધવાથીં  

Bઝતાૂ  હરસમા ંપડ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે, બળતરા મટM છે અને 

બહાર નીકળલાે  મસા >દર જતા રહM છે. (૪૦) 8ગળ#નોુ ં  રસ 

૧૦ �ામ, સાકર ૫ �ામ અને ઘી ૩ �ામ મળવીને  ે પીવાથી 

અને રોજ પટે  સાફ કરવા રા]ે ઈસપVલુ સ��વ લવાે થી હરસની 

બીમાર# શાતં થાય છે. (૪૧) 8ગળ#નાુ ં  નાના નાના `કડાૂ  કર#, 

તડકામા ંKકવીૂ , ૧૦ �ામ ³ટલા ઘીમા ંતળ#, ૧ �ામ કાળા તલ 

અને ૨૦ �ામ સાકર�ુ ં,ણૂ/ મળવીે  રોજ સવારM ખાવાથી હરસ 

મટM છે. (૪૨) 8ગળ#નીુ ં  બાર#ક કાતર# કર#, દહaમા ંમળવીે , તમાે  ં

જbર 6માણે મીRંુ મળવીે  રોજ સવારM ખાવાથી Bઝતાૂ  મસાનો 

ર4ત�ાવ બધં થાય છે, શૌચ�d�ુ  થાય છે અને ર4તાશ/ મટM છે. 

(૪૩) દાડમની છાલ�ુ ં ,ણૂ/ નાગકસરM  સાથે મેળવી લવાથીે  

હરસમા ંપડ(ુ ંલોહ# બધં થાય છે. (૪૪) દાડમનો રસ પીવાથી 

હરસમા ંફાયદો થાય છે. (૪૫) Bધીનાુ  ંપાનનો રસ કાઢ# હરસ 

પર ચોપડવાથી લાભ થાય છે. (૪૬) ગાજર�ુ ં શાક ઘી કM 

તલમાે  ં ચડવી દાડમનો રસ અને દહa મળવીે  ખાવાથી 

ર4તાશમા/  ંફાયદો થાય છે. (૪૭) +ળાનાૂ  ંપાન અને સફMદ કાદોં  

કાઢ# નાખી, પાનની નીચનોે  લીલો ભાગ લઈ, તનોે  રસ કાઢ#, 

તમાે  ં ૬ �ામ ઘી મળવીે  રોજ સવારM પીવાથી ર4તાશ/ મટM છે. 

(૪૮) એક મોટા લa^નાુ  બે `કડાુ  કર# બનેં પર કાથો 

ભભરાવવો. પછ# બનેં `કડાુ  એકબી\ સાથે દબાવીને આખી 

રાત +ક#ૂ  રાખવા. સવારM એ `કડાુ  આખો !દવસ ,સતાૂ  રહ|M ં.ુ 
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થોડા !દવસ િનયિમત 6યોગ કરવાથી લોહ# પડતા હરસ મટM 

છે. (૪૯) દરરોજ જxયા પછ# ૧-૧ ચમચો લવણભા�કર ,ણૂ/ 

લવાથીે  હરસ મટM છે. ³ટલી વાર જમો તટલીે  વાર લ|ે ં.ુ (૫૦) 

સોપાર# ³ટલા ગોળ સાથે અડધી ચમચી હરડ�M ં ુ,ણૂ/ લવાથીે  

હરસ મટM છે. (૫૧) અખરોટના તલમાે  ં કાપડનો `કૂડો બોળ# 

સવાર-સાજં હરસ પર Zબછાવી દવાથીM  હરસ મટM છે. (૫૨) 

દાડમના ંKકાૂ  ંછોડાનોં  ૧-૧ ચમચી પાઉડર દરરોજ પાણી સાથે 

લવાથીે  હરસ મટM છે. (૫૩) અડધી ચમચી નાગકસરM , એક 

ચમચી ખડ# સાકરનો પાઉડર, એક ચમચી માખણ અને એક 

ચમચી કાળા તલ�ુ ં િમµણ કર# રોજ રાતે જxયા પછ# લવાથીે  

Bઝતાૂ  હરસ મટM છે. (૫૪) કાળા તલ�ુ ં6,રુ મા]ામા ંસવને  

કરવાથી હરસ મટM છે. (૫૫) હરસમા લોહ# પડ( હોય તો ં ંુ

>ઘડાના બીન છાસમા વાટ# સવન કરવાથી લોહ# પડ( અટક ે ે ં ે ં Mુ

છે. (૫૬) Kઠંૂ, મર#, પીપર, કઠ, િસLધવ, @Sંુ, વજ, !હLગ, 

વાવડaગ, હરડM, Zચ]ક અન અજમોદ દરક સરખા વજન ે M ે લઈ 

બાર#ક ,ણ બનાવી એનાથી બમણા ગોળમા મળવી ચણાના ૂ ં ે/
દાણા ³વડ# ગોળ# બનાવવી. એન BનામQઠારવટ# કહ છે M ેુ ુ/ . 

(Bનામ એટલ હરસ અન Qઠાર એટલ Qહાડ#ુ ુ ુ/ ે ે ે - હરસ પર Qહાડ# ુ

³વી ઘાતક વટ#.) આ વટ#મા જઠરા%&ન 6દ#�ત કર#  આહાર� ં ંુ

પાચન કરવાનો તથા કબ�જયાત મટાડવાનો ઉFમ Vણુ રહલો M

છે.  
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હિન«યાહિન«યાહિન«યાહિન«યા (C]|d�ૃ ) હિન«યામા ંઑપરશનM  પહલાM  ં દોઢકM  માસ 

રોજ સવાર-સાજં એક કપ Bધમાૂ  ંએક ચમચો એર!ડHં ં ુ(!દવલે ) 

નાખી =ટડૂં M =ટડૂં M પીવાનો 6યોગ કર# જોવો. જો ફરક માલમ 

પડM તો 6યોગ \ળવી રાખવો અને કદાચ ઑપરશનM  વગર 

રોગ મટM પણ.  

હાથીપVહાથીપVહાથીપVહાથીપVુુુ ુ  (૧) K ૂઠંને ગો+]ૂ કM ગરમ પાણી સાથે રોજ 

ફાકવાથી હાથીપગાનો રોગ મટM છે. (૨) ગો+]માૂ  ં ગોળ અને 

હળદર મળવીે  પીવાથી હાથીપVુ ંમટM છે. 

હા�યહા�યહા�યહા�ય હસે ત�ે ં ુઘર વસે. ખડખડાટ હા�ય એ તBર�તીં ુ  માટM 

અકસીર ઔષધ છે. હસ|ુ ં દરકM  ¥ય%4તને ગમે છે, પર(ં  ુ

આ:બા:ુ ુના વાતાવરણ અને સજોગોનં  ેલીધે હસી શકા( ુ ંનથી. 

કહવાયM  છે કM દરરોજ�ુ ં૩૦ િમિનટ હસવાથી @વનના ં૩૦ વષ/ 

વધી \ય છે. ¢દયરોગના િન<ણાત ડૉ. ZબરનM  નાયકના 

જણા¥યા અ�સારુ  ¢દયરોગથી પીડાતી ¥ય%4ત માટM હા�ય એ 

અકસીર ટૉિનક છે, ³ એકલા કM સ+હમાૂ  ં પણ કર# શકાય છે. 

તનાથીે  ¢દયને કસરત મળતા ં�નાHઓમાુ  ંર4ત6વાહ વગીલોે  

બને છે, અને દદÐ�ુ ં ¢દય 6mÅ~લત બની \ય છે. હા�યથી 

�લડ6શરે  ઘટM છે. માનિસક તણાવથી ¢દયરોગની શÔતા રહM 

છે. હા�યથી માનિસક તણાવ ઓછો થાય છે, કૉલ�ટરોલે  ઘટM છે. 

ડૉ4ટર કમલશે રાજગોરના મતા�સારુ  હા�યની +�ુય્ અસર 
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OHરોએOડોાઈનુ  િસ�ટમ પર પડM છે. મગજના ³ હોમ�Oસ 

આળસ, થાક અને કટાળોં  ઉ�પ½ કરતા હોય છે તમને  ેBરૂ  કર# 

મગજને +ળૂ અવ�થામા ં લાવી દM છે. ઘણી વાર ¥ય%4ત 

ઉપરછ~gુ ંહસી શકતી હોય છે પણ Cત!રકપણે હસી શકતી ન 

હોય એમ પણ બને. Cત!રક શાિતં  મળવવીે  હોય તો તBર�તં ુ  

હા�ય જbર# છે. એક ગણતર# 6માણ ે Vજરાતમાુ  ં લાફaગ 

મxબરોનીે  સÀયાં  ૩૫,૦૦૦થી વ� ુછે. એકલા અમદાવાદમા ં૮૦ 

િવ�તારોમા ંલાફaગ 4લબ ચાલી રહ# છે, ³મા ંસûયોની સÀયાં  

૧૦,૦૦૦ ³ટલી થવા \ય છે. હસવાની !યા !દવસમા ંકોઈપણ 

સમયે કર# શકાય. 

!હ�ટ#!રયા!હ�ટ#!રયા!હ�ટ#!રયા!હ�ટ#!રયા આ Ãીઓમા ં થતો \તીય @વન સાથે સબધં ં  

ધરાવતો એક િવZચ] રોગ છે. (૧) �રાસાનીુ  વજનો કપડછાન 

પાઉડર ૪ �ામ ³ટલો ઘી, માખણ કM મધ સાથે !દવસમા ંચાર 

વખત (દર ]ણ કલાકM) ચાટ# ઉપરથી સાકરવાTં Bધૂ  કM ખીર 

³વી મીઠ# વ�( ુ ધરાઈને ખાવી. !હ�ટ#!રયાનો રોગ આ 

6યોગથી જડ+ળથીૂ  મટ# શકM છે.  (૨) ખ:રનોુ  થ◌ોડા મ!હના 

ખોરાક તર#કM ઉપયોગ કરવાથી વારવારં  +�છાૂ / આવતી હોય 

તવીે  Ãીઓનો !હ�ટ#!રયા મટM છે. (૩) નારગીનાં  ં mલનો અક/ 

પીવાથી �નાHઓનીુ  Bબળતાુ /  અને !હ�ટ#!રયા ³વા ં દદ� Bરૂ  

થાય છે. (૪) સીતાફળ#ના ંપાનને પીસી રસ કાઢ# નાકમા ંટ#પા ં

પાડવાથી !હ�ટ#!રયાની +�છાૂ / Bરૂ  થાય છે. (૫) લસણ પીસી 
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Kઘાડવાથીૂં  !હ�ટ#!રયાની +�છાૂ / મટM છે. (૬) !હ�ટ#!રયાની ફ#ટ 

વખતે કાપલીે  8ગળ#ુ ં  Kઘાડવાથીૂં  ચમ�કા!રક ફાયદો કરM છે. 

(૭) 8ગળ#નાુ ં  રસના ંટ#પા ંનાકમા ંપાડવાથી !હ�ટ#!રયા મટM છે. 

(૮) !દવસમા ં ચારકM  વખત (દર ]ણ કલાકM) Vગળનીૂ  �ણીૂ  

લવાથીે  લાબાં  સમયે !હ�ટ#!રયા મટM છે.  

¢દયરોગ¢દયરોગ¢દયરોગ¢દયરોગ ¢દયરોગ ¢દયરોગમા ંરાખવાની ખાસ સાવચતીે  

: ¢દયરોગીએ તડકામા ં બq ુ  ફર|ુ ં ન!હ, વાસી કM બq ુ :નાૂ  ં

શાકભા@ ખાવા ંન!હ, ઉપવાસ ન કરવા, વ� ુપડતો પ!રµમ ન 

કરવો, રાતે ઉ\ગરા ન કરવા તથા મૈYન6યોગોુ  બને તટલાે  

ઓછા રાખવા.   

 (૧) રોજ બદામ, િપ�તા, અખરોટ, >@ર, શ�!રયા,ં તડ^ચૂ, 

કળાM ,ં પીચ, કાળ# Pાc ખાવાથી તા^ં ુમળે છે ³ ¢દય�ુ ંરcણ 

કરM છે. (૨) પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કર# રસ 

કાઢવો. રસથી બમણી ખાડનીં  ચાસણી બનાવી અનનાસનો રસ 

નાખી શરબત બનાવ|ુ.ં આ શરબત ¢દયને બળ આપે છે. (૩) 

વ� ુપડતા V�સાથીુ  ¢દયરોગની સભાવનાં  રહM છે. તજે �વભાવ 

પcાઘાત નોતરM છે. V�સાથીુ  શર#રમા ં Ôસી !રએ4ટ#વ 6ોટ#નÕ 

C R P(   ) નામના P¥ય�ુ ં સêન થાય છે C R P.    ¢દયરોગ�ુ ં

Qદરતીુ  કારણ છે. (૪) ¢દયરોગના ં પરપરાગતં  પ!રબળોમા ં

મદ�વીપ¡ે ં,ુ �íપાનુ , ડાયાબીટ#સ, હાઈપરટOશનM , હાઈ 
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કૉલ�ટરોલે  તથા અ¥યવ%�થત @વનશૈલીનો સમાવશે  થાય છે. 

આ બધા ં પ!રબળોથી શર#રમાં C R P   �ુ ં 6માણ વધે છે. 

V�સાવાળોુ  �વભાવ, આમક વતન/  તથા હતાશાના ંલcણોથી 

�વ�થ જણાતા માનવીમાં C R P   �ુ ં�,ુ ં6માણ જોવા મળે છે, 

અને ¢દયરોગનો qમલોુ  થાય છે. ¢દયરોગનો qમલોુ  થવાના 

૫૦% !ક�સામા ંપરપરાગતં  જોખમી પ!રબળો જવાબદાર નથી 

હોતા.ં (૫) લસણમા ંતીu ગધવાTં ં ઉëયનશીલ તલે  રહgM ં ુ છે, 

³ ક#ડનીને ત�ે ં ુ કાય/ કરવામા ં ઉF�જતે  કરM છે. આથી +]ૂ 

6|િFૃ  વધે છે. લસણના આ ઉFમ Vણનુ  ેલીધે સવાગ}  સો\, 

ક#ડનીના રોગો, ¢દયના રોગો, પટનાે  રોગો, જળોદર વગરે M 

અનકે રોગોમા ં�બૂ જ !હતકાર# છે. લસણ ઉદર�થ ગસનૅ  ેઓછો 

કરM છે, આથી ¢દય પર�ુ ંતીu દબાણ ઘટM છે. અSZચુ  Bરૂ  કર# 

�ખૂ લગાડM છે. ¢દય રોગીએ એક ચમચી તલના તલમાે  ંપાચં 

લસણની કળ# વાટ#, થોડ# ગરમ કર# જમતી વખતે ખાવી. અ◌ા 

ઉપચારથી �ખૂ લાગશે, વાÕટ થશે અને પટે  હળ|ુ ં થતા ં જ 

¢દયના દદÐને અ�યતં રાહત થશે. (૬) નાZળયરે  ¢દયરોગીને 

અ�યતં પXય છે. (૭) ¢દયરોગીને 6માણસરનો દાb લાભ કરM 

છે. સાકડ#ં  થઈ ગયલીે  ધમનીના અ◌ૉપરશનM  પછ# ફર#થી 

ધમની સાકંડ# થવા માડંM છે. આ~કોહોલ આ ઘટના અટકાવે છે. 

સ�તાહમા ં૫૦ �ામ આ~કોહોલ એટલે કM એકાદ બોટલ વાઈન 

કM ૨.૫ લીટર બીઅર યો&ય 6માણ ગણાય. (૮) પીપળાના ંKકાૂ  ં

ફળનો ૧-૧ ચમચી બાર#ક પાઉડર પાણી સાથે સવાર, બપોર, 
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સાજં લવાથીે  ¢દયરોગ મટM છે. સહાયક Zચ!ક�સા તર#કM આ 

6યોગ કામ આવી શકM. (૯) Bધીૂ  બાફ# મીRંુ કM બીજો કોઈ પણ 

તીu મસાલો નાÀયા વગર ફ4ત ધાણા, @Sુ, હળદર અને 

કોથમીર નાખી ¢દયરોગીને આપવાથી તનેે સાર# h�<ટુ  મળે છે.  

(૧૦) ૧૦ �ામ દાડમનો રસ અને ૧૦ �ામ સાકર મળવીે  

પીવાથી ¢દયને ફાયદો થાય છે અને છાતીનો Bઃખાવોુ  મટM છે. 

(૧૧) આBનોુ  રસ અને પાણી સરખે ભાગ ે પીવાથી ¢દયરોગ 

મટM છે. (૧૨) એલચીદાણા, પીપર#+ળૂ અને પટોલપ] સરખ ે

ભાગ ે લઈ ,ણૂ/ કર# એકથી ]ણ �ામ ઘી સાથે ચાટવાથી 

કફજOય ¢દયરોગ-¢દય�ળૂ મટM છે. (૧૩) એલચી અને 

પીપર#+ળૂ સમભાગ ે ઘી સાથે દરરોજ સવારM ચાટવાથી 

¢દયરોગ મટM છે. (૧૪) કોળાનો અવલહે  (:ઓુ  અ�મુ ) 

ખાવાથી ¢દયરોગ મટM છે. (૧૫) ટામટાનાે  રસમા ં સાજડ- 

અ:ન|cનીુ / ૃ  છાલ અને સાકર મળવીે  ચાટણ બનાવી ખાવાથી 

¢દય�ળૂ તથા ¢દયરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૧૬) પપૈયા�ુ ંશાક 

બનાવી ખાવાથી ¢દયરોગમા ં ઘણો ફાયદો થાય છે. (૧૭) 

છોડને વળગલાે  કાચા પપૈયાને અણીદાર સોયો ઘpચી તનાે  

Bધનાૂ  ં ૧૫-૨૦ ટ#પા ં ૩ �ામ ખાડમાં  ં નાખી શૌચા!દ !યા 

પતાવી ખાવાથી ¢દયરોગમા ં ફાયદો થાય છે. (૧૮) પપૈયાના 

પાનની ચા બનાવી પીવાથી ¢દયરોગમા ંફાયદો થાય છે. (૧૯) 

લીલા નાZળયરનોે  પાણી નાÀયા વગર કાઢલાM  ૫૦ �ામ રસમા ં

હળદરનો શકલોે M  ગા!ઠયોં  ઘસી, ૨૦ �ામ ઘી મળવીે  પીવાથી 
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¢દયરોગ મટM છે (૨૦) ડાક/  ચોકલટે  ખાવાથી ¢દયરોગમા ંલાભ 

થાય છે. ચોકલટમાે  ં �લવોનોઈડે  નામ�ુ ં Qદરતીુ  

ઍOટ#ઑ%4સડOટ હોય છે, ³ કૉલ�ટરોલનાે  ઘટક લીપો6ોટ#નની 

નકાર�મક અસરોને અટકાવે છે. આથી �લવોનોઈડે  

ર4તવા!હનીઓને રcણ આપી ¢દયરોગ, ��ોક તથા 

આટર#યો�કલરોસીસન/ ે  ે અટકાવે છે. ¢દયને લગતી આ બધી 

તકલીફો અવરોધાયલીે  ર4તવા!હનીઓ�ુ ંપ!રણામ છે. સામાOય 

ચોકલટમાે  ં �લવોનોઈડે  હો( ુ ં નથી. Bધનીૂ  બનાવટની 

ચોકલટનાે  બારમા ં ૧૪ િમ.�ા.થી ઓÕ ં તથા ડાક/ ચોકલટે  

બારમા ં સરરાશM  ૫૩.૫ િમ.�ા. �લવોનોઈડે  હોય છે. (૨૧) 

અર8સીનાૂ  આખા છોડને તનાે  mલ સ!હત Kકવીનુ ે બનાવgે ં ુ

,ણૂ/ સવાર, બપોર, સાજં ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લવાથીે  

�લડ6શરે  સ!હત તમામ 6કારના ¢દયરોગોમા ં અ,કૂ લાભ 

થાય છે. ¢દયરોગમા ંઅર8સીૂ  બq ુજ અકસીર છે. (૨૨) ચાર 

લિવLગ અને એક ચમચો સાકર વાટ# એક &લાસ પાણી સાથે 

લવાથીે  ¢દયરોગમા ં બq ુ જ લાભ થાય છે. લિવLગ-સાકરનો 

પાઉડર બનાવી રાખી એક એક ચમચો સવાર-સાજં પાણી સાથે 

લતાે  રહવાથીM  ¢દયરોગની સફળ સારવાર આપમળે ે શÔ બને 

છે. (૨૩) રોજનો એક &લાસ બીયર પીવાથી ¢દયરોગ�ુ ંજોખમ 

ઘટM છે. બીયરમા ંરહgM ં ુઍથનોલૅ  લોહ#ને પાતTં રાખી ¢દયને 

KરZcતુ  રાખવામા ં સહાય�તૂ થાય છે. એકથી વ� ુ &લાસ 

બીયર પીનારા લોકોમા ં ¢દયરોગ�ુ ં જોખમ ઘટ(ુ ં નથી. (૨૪) 
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\ં^ડ#ુ  રગનીં  Pાcમા ંભરhરૂ એ�Oટઑ%4સડOટ હોય છે, આથી 

એ�ુ ંસવને  ¢દયરોગ સામે રcણ આપે છે. (૨૫) દરરોજ એક 

&લાસ સફરજનનો રસ પીવાથી એમા ં રહgM ં ુ એ�Oટઑ%4સડOટ 

¢દયરોગ�ુ ંજોખમ ઘટાડM છે. (૨૬) ૧૨૫ �ામ Bધમાૂ  ંથો8ુ ંપાણી 

અને ૧૦ �ામ અ:નુ /  છાલ�ુ ં ,ણૂ/ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળ# 

cીરપાક બનાવી િન�ય સવને  કરવાથી ¢દયરોગનો ભય રહતોM  

નથી. (૨૭) ગળો, Kઠંૂ, દવદારM , ખાખરાના +ળ અન એરડ+ળ ં ૂ ે ં ૂ

સમભાગ લઈ ઉકાળો કર# પીવાથી ¢ે દય�ળ મટ છૂ M ે. (૨૮) એક 

મોટો ચમચો Kક#ૂ  મથીે  બ ેકપ પાણીમા ં�બૂ ઉકાળ# બનાવલાે  

કડક ઉકાળામા ં એક ચમચો મધ નાખી qફાTૂં ં qફાTૂં ં પીવાથી 

સઘળા ¢દયરોગમા ંલાભ થાય છે. ¢દયરોગની અOય Zચ!ક�સા 

સાથે સાથે સહાયક Zચ!ક�સા તર#કM પણ આ ઉપચાર અજમાવી 

શકાય.  

હાટઍટકહાટઍટકહાટઍટકહાટઍટક//// �� ��   એકાએક છાતીમા ં Bઃખાવોુ  થાય અને તે હાથ 

તરફ અને જડબા Kધીુ  6વશવાનોે  શb થાય તો હાટઍટકની/ �  

શÔતા છે.  હાટઍટક/ �  વખતે મોટા ભાગના લોકો એકલા જ હોય 

છે. ¢દયના ધબકારા અિનયિમત થઈ \ય, તxમર આવવાના ં

હોય એ|ુ ંલાગ,ે ગભરામણ થાય અને કોઈ મદદ ન મળ# શકM 

�યારM બેહોશી પહલાM  ંમા] ૧૦ સકOડે  જ હોય છે. આ સજોગોમાં  ં

ગભરાયા િવના �બૂ જોરથી અને સતત ખાસવા�ં ં ુશb કર# દો. 

દર વખતે ખાસતાં  ંપહલાM  ં�ડો ;ાસ લવોે . ખાસવા�ં ં ુ�8ુ ંતથા 
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લબાણhવક�ં ૂ ં/  ુ હો|ુ ંજોઈએ. છાતીમા ંચpટલોM  કફ બહાર કાઢતી 

વખતે કર#એ છ#એ તમે. ;ાસ લવા�ે ં ુ અને ખાસવા�ં ં ુ દર બ ે

સકOડે M વારાફરતી થોûયા િવના મદદ આવી મળે કM ¢દય ફર#થી 

િનયિમત ધબક(ુ ં થયgે ં ુ લાગ ે �યા ં Kધીુ  કર|ુ.ં �ડા ;ાસથી 

ફફસામાM  ંઑ%4સજન 6વશે  ેછે અને ખાસી�ં ં ુહલન-ચલન ¢દયને 

સકોચીં  લોહ# ફર( ુ ંરાખે છે. વળ# ખાસીનાં  સકોચનથીં  ¢દય પર 

આવ(ુ ં દબાણ એના સામાOય ધબકારા ફર#થી શb કરવામા ં

મદદગાર થાય છે. આ ર#તે હાટઍટક/ �  થયલે  ¥ય%4ત હો�પીટલ 

પહpચી શકM. Ð (રોચ�ટરે  જનરલ હૉ�પીટલના જનલ/  ન.ં 

૨૪૦મા ં6ગટ થયલાે  ડૉ. 6Ø~લ \નીના િનબધંમાથીં .) 

હMડક#હMડક#હMડક#હMડક#  (૧) !હLગ અને અડદ�ુ ં,ણૂ/ >ગારા પર નાખી મpમા ં

�ણીૂ  લવાથીે  હડક#M  મટM છે. (૨) હડક#M  વખતે એક નાની ચમચી 

³ટgુ ંમર#�ુ ં,ણૂ/ પાણી સાથે ફાક|ુ.ં !દવસમા ંબ]ણે  કલાકના 

>તરM લતાે  રહ|M ં.ુ મર#ના ,ણનાૂ /  બદલે મર# ચાવી ચાવીને 

ખાવામા ંઆવે તો પણ હડક#M  મટ# \ય છે. અથવા એક મર# 

ટાકણીમાં  ંખોસી દ#વાની Îયોત ઉપર બાળ# એ �માડાનોૂ  નાસ 

લવાથીે  હડક#M  મટM છે. રોગના 6માણ +જબુ  વ� ુ કM ઓછા 

6માણમા ં ઉપચાર કરવો.  (૩) ગાય�ુ ં ઉકાળgે ં ુ Bધૂ  પીવાથી 

હડક#M  મટM છે. (૪) ગાજરના રસના ં ચાર-પાચં ટ#પા ં બનેં 

નસકોરામાં  ંનાખવાથી હડક#માM  ંફાયદો કરM છે. (૨) Kકાૂ  +ળાનોૂ  

સહજM  ગરમ ઉકાળો ૫૦-૧૦૦ �ામ એક-એક કલાકM 
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િપવડાવવાથી હડક#M  મટM છે. (૫) \યફળ ચોખાના ધોવાણમા ં

ઘસીને પીવાથી હડક#M  મટM છે. (૬) નાZળયરનાે  ઉપરના ંછોડાનેં 

બાળ# તનીે  રાખ મધમા ં ચટાડવાથી હડક#M  મટM છે. (૭) 

સરગવાના ંપાનનો રસ પીવાથી હડક#M  મટM છે. (૮) Kકાૂ  લa^નીુ  

૧.૫ �ામ રાખ મધમા ં મળવીે  એક-એક કલાકM ચટાડતા 

રહવાથીM  હડક#M  બધં થાય છે. (૯) Kઠંૂ-ગોળને ગરમ પાણીમા ં

મળવીે  નાકમા ં ટ#પા ં પાડવાથી હડક#M  મટM છે. (૧૦) ચણાના ં

ફોતરા ંઅથવા તનાે  ંપાનનો �કોૂ  ચલમમા ંભર#ને પીવાથી ઠડ#ં  

લાગવાથી કM આમાશયની િવQિતથીૃ  થયલીે  હડક#M  શાતં થાય છે. 

(૧૧) !હLગ અને અડદ�ુ ં ,ણૂ/ >ગારા પર નાખી તનીે  �ણીૂ  

મpમા ંલવાથીે  હડક#M  મટM છે. (૧૨) પાણીમા ં િસLધવ નાખી �બૂ 

હલાવી એ પાણી�ુ ં ન�ય દર બે કલાકM અથવા !દવસમા ં

ઓછામા ંઓÕ ં]ણ વખત દરરોજ લવાથીે  હડક#M  મટM છે. (૧૩) 
એક એક નાની ચમચી િસLધવ દર અડધા કલાકM પાણી સાથે 

ફાકવાથી હડક#M  મટM છે. (૧૪) Kક#ૂ  હળદરના `કડાૂ  ચલમમા ં

ભર# �íુપાન કરવાથી હડક#M  મટM છે. (૧૫) @ભ નીચે એક 

ચમચી સાકર રાખવાથી હડક#M  આવતી બધં થાય છ◌ેે . સાકરના 

દાણા ગળાના પાછલા ભાગમા ંઆવલીે  નસને ઉF�જતે  કરતી 

હોવાથી આ નસ શર#રની >દરથી આવતા િસ&નલને રોક# દM 

છે, આથી હડક#M  આવવી બધં થઈ \ય છે. (૧૬) �ડા ;ાસના 

6ાણાયામ કરવાથી હડક#M  મટM છે. 6ાણાયામના 6યોગો હડક#M  

ઉપર સો ટકા અસર કરM છે. (૧૭) ૧૨ �ામ Kઠંૂ, ૧૨ �ામ મર# 
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અને ૧.૫ �ામ િસLધવના ,ણનીૂ /  ૬-૬ �ામની ચાર પડ#ક# 

બનાવી હડક#નાM  રોગીને છાસ સાથે આપવાથી હડક#M  બસીે  \ય 

છે. (૧૮) નાZળયરની ચોટલી અથવા ે +જ ચલમમા પીવાથી ુ ં ં

હડક# મટ છM M ે .  

હોઠહોઠહોઠહોઠ ફાટMફાટMફાટMફાટM હોઠ ફાટM તો રાતે Kતાૂ  ંપહલાM  ંહોઠ ઉપર એર!ડHં ં ુ

બરાબર ઘસીને Kઈૂ જવાથી ધીમે ધીમે સાSંુ થઈ \ય છે.   

 


