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ડળીભાન ું લૈદ ું : 
શલે્થ ટિપ્વ 
- ભાત્ર ઔાઔડી કાુઇ થડા ટદલવ યશલેાથી ભેદ ગિે છે  

- 5 ગ્રાભ મ રતાની ભાિી, 2 ગ્રાભ ભધ, 1.5 ફદાભ યખન, 5 ml દૂધ બેખા ઔયી પેવેઔ ફનાલી 

ચશયેા ુને ખયદન ય રખાલી 15 મભમનિ યશલેા દુઇ શરેા ખયભ ાણી ુને ત્માયફાદ ઠુંડા 

ાણી ધુઇ ઔાઢ. ચશયે નીકયી ુઈઠળે.  

- તડબચૂની અંદયના ખબભન ખય ઔયી તેભાું ગ રાફજ બેલી વાઔય વાથે ીલાથી ેિની ખયભી 

દૂય થામ છે.  

- ુઠલાટડમે એઔ લકત શૉિ િૉલેર ુને ઑુઇલરિંખ ઔમાભ છી 10 થી 15 મભમનિ ભાિે લાભાું દશીં 

નાકવ ું ુઅનાથી લાન ગ્રથ લધે છે ુને કયતાું ુિઔે છે.  

- ુઈરિી જેવ ું રાખત ું શમ ત્માયે જીફૃ ચાલીને કાવ ું.  

-સ ૂુંઠને ાણીભાું ગવી તેની ેસ્િ ઔાે રખાડલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે.  

- ુઅભાન ું ચણૂભ, વાઔય ુને ગી વયકે બાખે રુઇ કાલાથી ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

- એઔ ચભચી ભેથીન ું ચણૂભ વલાય-વાુંજ રેલાથી વાુંધાના લા ભાું ુને ડામાલફિીવભાું પામદ થામ 

છે.  

- ફે ચભચી રીરી શદયન યવ ુને એઔ ચભચી ત રવીન યવ મભક્ષ ઔયી ીલાથી ુલાજ ખરૂી 

જામ છે.  

- 3 થી 4 શીભજને એયું ટડમાભાું ળેઔીને યજ યાતે્ર રેલાથી ઔફજજમાત દૂય થામ છે.  

- સઔૂાભેલાના પ્રભાણવયના ુઈમખથી ળયીયના યક્તની ુમ્રતા ુને ક્ષાયતાની વભત રા 

જલામ છે, ુઅથી સ્લસ્થતા જલામ છે.  

-સ ઔા યશતેા શઠ ય ટદલવભાું એઔલાય ઔયેર ુથલા ઑલરલ ઑુઇરન ું ાુંચ મભમનિ ભાલરળ 

ઔયલાથી પામદ થામ છે.  



 

 

- 1 ગ્રાભ ઔેવયભાું 5 ગ્રાભ ુઇરામચીન ભઔૂ બેલી યાક. ચાભાું ચિી ાુઈડય નાકી ીલાથી 

ચાન સ્લાદ તથા સ ખુંધી ુઅલ્શાદઔ થુઇ જળે.  

- ફે િીાું વયવલના તેરભાું એઔ ચિી ભીઠ ું બેલી દાુંત વાપ ઔયલાથી દાુંત ુને ેઢા ભજબતૂ 

થામ છે.  

- ાણીભાું ભીઠ ું બેલીને ગયભાું તથા યવડાના પ્રેિપભભ ય ત  ું ઔયલાથી ભાકીન ત્રાવ છ 

થળે.  

 ફે ચભચી ગ્લરવટયનભાું ુડધા રીંબ ન યવ બેલ. ુઅ મભશ્રણથી મનમમભત નક ય ભાલરળ 
ઔયલાભાું ુઅલે ત નક એઔ ુઠલાટડમાભાું ચભઔીરા ુને ભજબતૂ ફનળે.  
- આંફાની ખિરી ુને ુઅભાને ાણીભાું રાડી ચીને ભાથાભાું રે ઔયલાથી લા ઔાા ુને 
રાુંફા થામ છે.  
- નલી ભાન્મતા મ જફ બજન વાથે રીધેરા ડયૅી પ્રડક્િભાુંના ઔેગ્લ્ળમભથી ટઔડનીભાું થતા સ્િન 
ુિઔે છે.  
- જામપ લાિીને ચશયેા ય રખાડલાથી ચશયેા યની ઔયચરીભાું યાશત યશળેે. 

-તભાયા ખભાું ચીયા ડયા શમ ત ખને હ ૂુંપાા ાણીભાું ડેિર નાકી ફી યાક. 

-તભાયા ફાઔને ઔડલી દલા કલડાલતાું શરેાું તેની જીબ ય ફયપ પેયલ. ુઅથી તેની 
સ્ લાદેદ્રિન્ોમ મળમથર થુઇ જળે. 

-શ ું તભાયા લા લધ  ડતા કયી યહ્યા છે?લાુંધ નશીં. લચિંતા ન ઔયળ ુને યજ એઔ ચભચી તર 

ચાલી જજ. તર લાને કયતા ુિઔાલે છે. 

-તભાયી જીબ દાઝી ખુઇ છે ઔે ઔુંુઇ લધાયે ડત  ું તીખ ું કલાુઇ ખય ું છે ? એઔ લ રાવ બયીને ઠુંડ ું દૂધ 
ર ુને દયેઔ ધ ૂુંિડ ખતાું શરેાું દૂધને ભઢાભાું ફેથી ાુંચ વેઔન્ ડ યશલેા દ. 

-દાુંતના દ કાલાથી છુિઔાય ભેલલા દ કતા દાુંત ય લાિેલ ું રવણ મઔૂી યાકવ ું. 

-ભચૌછય ઔયડી ખમા શમ તે બાખ ય મલનેખાયભાું ડ ફાડેલ ું ફૃન ું ભૂડ ું રખાડ, જરદી યાશત ભળે. 

-શ ધૌધ ભધ ુને કાકયાન ુઔભ વયકે બાખ રુઇ ફયાફય એઔયવ ઔયી ફાિરીભાું બયી યાક. યજ 
યાતે્ર સ તી લકતે ફે-ત્રણ િીાું આંકભાું નાકલાથી ચશૌભાના નુંફય ગિે છે.  
-ુધઔચયા મત્રપા ચણૂભને યાતે્ર રાી યાકી, વલાયે ખાી તે ાણી આંકભાું છાુંિલાથી આંકન ું 



 

 

તેજ લધે છે.  
-વાઔયને ાણીભાું ગવી તે ગવાય વલાય-વાુંજ આંકભાું આંજલાથી આંકના ફુરા ભિે છે, આંક 
સૌલચૌછ થામ છે ુને આંકન ું તેજ લધે છે.  
-આંક ુઅલેરી શમ ત રીંબ ન યવ, ફધ, પિઔડી લાિી રખાડલાથી ગણી યાશત થામ છે.  
-વપેદ ઔાુંદાન યવ ભધભાું ભેલીને આંકભાું નાકલાથી દ ુઃકતી આંક વાયી થામ છે ુને આંકન ું 
તેજ લધે છે. 

-ઔૉમૌૌય  િયભાું ઔાભ ઔયીને થાઔી ખમેરી આંક નીચેન વજ દૂય ઔયલા ખયભ ાણીભાું ડફૂાડી 
યાકેરી ફે િી ફેગૌવ લીવ મભમનિ આંક ય મઔૂલી.  
-ુઇનૌજેઔળન રીધા ફાદ એ સૌથાન ય ુઅલી ખમેર વજ દૂય ઔયલા સમૂભ ટઔયણ ુથલા લયાથી 
દાઝી ખમેરા બાખની ફતયા દૂય ઔયલા ાણીભાું થડી લાય ડફૂાડી યાકેરી િી ફેગૌવ મઔૂલાથી 
બયભાું યાશત ભળે.  
-ચણાનાું રિભાું ાણી ુને થડ ું ગી ભેલી ળયીય ય ુને ભોં ુઈય ભારીળ ઔયલાથી ચાભડી 

ખોલણભની ુને તેજસૌલી ફને છે. 

-ફદાભના છડાુંને ફાી તેની બસૌભ ફનાલી દાુંતે ભુંજન ઔયલાથી દાુંત ભજબતૂ ફને છે.  

-મ રતાની ભાિીભાું શદય, દૂધ ુને ચુંદન ભેલી યાતે્ર ભોં ય રખાડી વલાયે ચખૌકા ાણીથી 

ધુઇ નાુંકવ ું. ભોં ચભઔદાય ફને છે. 

-ુઅભાભાું ુવુંખ્મ ઝીણા ઔાણા ાડી તેને ત્રીવ ટદલવ સ ધી ભધભાું રાી યાક. યજ ુઅલા ફે 

ુઅભા કાલાથી તે સ્લાસ્્મ ભાિે િમનઔન ું ઔાભ ઔયે છે. 

-ડામાલફિીવ ય ઔાબ ૂભેલલા ાુંચથી દવ મભલરગ્રાભ ુઅભાુંના યવભાું ાુંચ મભલરગ્રાભ શદય 
ુઈભેયી વલાયે કારી ેિે ી જવ ું. 
-ચાવ ગ્રાભ સઔૂા ુઅભા, ચાવ ગ્રા જીર ું ુને ૨૧ ઔાા ભયીને મભક્વયભાું લાિી ર. યજ ભધ 
વાથે ાુંચ ગ્રાભ ુઅ મભશ્રણ ચાિી જુઇ તયત જ ુઈય એઔ લરાવ હૂુંપાફૄું ાણી ી જા. ળયદી, 
ઔપ ુને ુસ્થભા જેલી લફભાયીભાુંથી યાશત ભળે. 
-મળમાા – ચભાવાભાું યજ ચાભાું ૧૦ – ૧૨ ત રવીના ાન નાકલાથી ઔપભાું યાશત થળે. 
-ખાજય તથા ઔથભીયન યવ ીલાથી આંકન ું તેજ લધે છે. 
-ખના તલમે દીલેર ઔે ખામન ું ગી ગવલાથી આંકન ું તેજ લધે છે. 



 

 

-ખાભાું લા ુિક્ય શમ ત, બાતન ું ખયભ વાભણ ીલાથી લા નીઔી જળે. 
-કાુંવીભાું, મનમમભતણે યજ યાતે ુયડવૂીન યવ ીલાથી કાુંવી ભિે છે. 
-ખભે તેિલ ું ભાથ  દ ુઃકત  ું શમ ત ૭ મભમનિ ઔણીએ ફૃભાર ફાુંધી યાકલાથી યાશત થામ છે. 
-શદય ુને રીંબ ના યવ મભશ્ર ઔયી કીરના ડાગ ય રખાડલાથી ડાધ દૂય થામ છે.  

 

ડામાફીિીવ ભાિેન એઔ વાય ુઈચાય 

(૧) ગુઈન રિ  - ૧૦૦ ગ્રાભ 

(૨) ઝાડન ગ ુંદય  - ૧૦૦ ગ્રાભ 

(૩) જલ  - ૧૦૦ ગ્રાભ 

(૪) ક્રજી  - ૧૦૦ ગ્રાભ 

ુઈયની ફધી લસ્ત  ને ાુંચ ઔ ાણીભાું ભેલીદ. ુઅ મભશ્રણને દળ ભીનીિ સ ધી ુઈઔા. છી 
ઠુંડ  ડ ેએિરે એને 
ખયણીથી ખાી ઔાચના જખ ઔે ફાિરીભાું બયી દ. એઔ ુઠલાડીમા સ ધી ભ કા ેિે યજ  વલાયે 
ણ ઔ ીવ ું. ફીજા 
ુઠ્લાડીમે એઔ ટદલવ છડીને વલાયે ીવ ું. ુઅ ટ્રીિભેન્િ ફે ુઠલાડીમાની છે. 

એઔ ૬૫ લભના ફશનેને જેભને છેલ્રા ૨૦ લભથી ડામાફીિીવ શત 
જેભને યજ ફે ુઆન્સ્ય રીનના ુઆન્જેક્વન  ુને ડામાફીિીવની દલા રેલી ડતી 
શતી તેભને ુઈયન પ્રમખ ઔયલાથી ડામાફીિીવ જડમ થી જત યહ્ય.   શારભા તે વું ણભ તુંદ 
યસ્ત છે. ફધ કયાઔ રે છે. 

ડ.િની ુરમભડીમા જેમ ુંફુઆભા ઔીડની સ્ેશ્મારીસ્િ છે, તેભણે ુઈયન પ્રમખ ગણા દદી ય 
ઔયીને તેભને વાયા ઔમાભ છે. તભે ણ ુઈયની મલખત તભાયા વખાલશારા ુને ભીત્રને જણાલ. 
ુઅ વય પ્રમખન રાબ રુઆ એઔ ડામાફીિીવના દદીને એઔ સ ુંદય જીલન 
જીલલાન ુલવય    ત ુઅ. 



 

 

 

mF; ÏËsje, ÕËFm suJt atbzelt htudtubtk yfmeh ;uj 

ytkd¤tbtk VtuÕje :tg, yubtk:e vtKe lef¤u ylu FsJt¤e FsJt¤e lu :tfe sJtg A;tk Ntkr; l :tg yuJt jv¤t 

;btb htudtubtk vK ;u mthwk vrhKtb ytvu Au. 

yt ;uj òu ò;u cltJÔþk ntug ;tu... 

"htJ;t jtuftu ò;u s ~þæ"-
ykdu vK rJM;th:e jÏþk Awk. sub fu yt yti»t"btk ytfztL

 

;ujbtk Jvht;t yti»t" ÷Ôgtu yt «btKu Au & (1) blrNj (2) nh;tj (3) nehtfme (4) dk"f (5) rmk"tÕËK (6) 
 

. yuf fjR fhujt 

rbjed{tb mhmJLþk ;uj ltFÔþk ylu ;uj:e ath d½þk yuxju fu vtka jexh yufmtuJem rbje vtKe Wbuhe "ebt ;tvu 
Wft¤Ôþk. ;uj vfJ :R òg yu vAe ;ubtk 

y:Jt ;tu ftale chKebtk Che juÔþk. 

;uj vftJ;e JF;u ;tv "ebtu htFJtu, ;uj Wf¤u ðgthu mvtxe vh VeK y:Jt ;tu WChtu ytJ;tu ntuJt:e JtmK btuxwk 

:Gþk Au fu fub ;u òKJt btxu mvtxe vhlt VeK Nbe òg ðgthu :tuzwkf ;uj ytdbtk ltFÔþk. yt he;u ytdbtk ltFuÕþk 
;uj ;z;ztx rJlt m¤de WXu ;tu mbsÔþk fu ;uj vtfe dGþk Au. ;ujbtk ltFujt fÕf ÷Ôglu nt:btk jR bm¤Jt:e 

 

yt ;uj fgt fgt htudbtk Wvgtude :R Nfu ? 

Nhehbtk ymÌt JÕËh ytJ;e ntug ylu fubug fh;tk bx;e l ntug ðgthu gtuøg yti»t" ylu vhuS mt:u ;ujle 
 

ÃþÁ»ttult øþÃ; Ctdbtk Ô\»tKle ftu:¤e vh mF; ÏËsje ytJ;e ntug ylu yu fthKu Ô\»tKle atbze ftactle 
veX suJe chz, Fhcaze fu òze :R dRntug ðgthu yt yti»t"le btrjN fhJt:e fÕvltbtk l ntug yuÔþk mthwk 
vrhKtb b¤u Au. Fm :Jt:e ymÌt ÏËsje ytJ;e ntug, Fmle VtuÕje VqxJt:e ;ubtk:e vtKe Íbðþk ntug ylu 



 

 

ftuE he;u htud ftçËbtk l ytJ;tu ntug ðgthu abohtudle yti»t" rarfðmt mt:u yt ;ujle btrjN atÕþ fhJt:e 
Ízve vrhKtb b¤u Au. abohtudbtk vhuSLþk vtjl atufmtEÃËJof ylu yrlJtgo he;u :Ôþk òuRyu. jtune rJfth:e 
:;t atbzelt yLg htudtubtk vK yt ;uj Jtvhe Nftg Au. 

લજન છુું ઔયવ  છે? 

JMðþytu Ftg Au su J"thu FtJt:e Jsl J"u Au. ytsu :tuze JMðþytu ;blu sKtÔþk Awk fu su FtJt:e vux C htg 
yuÔþk jtdu A;tk ytuAe fujhe ntuJt:e Jsl J"u ln´. 

1. ctVujtu cxtftu & ;uj beXwk bhåþk f~þk ltÏgt Jdh sBgt vnujtk yuf bezegb mtEÍ cxtftu (70 fujhe) Atj 
mt:u FtE òytu. ;ubtk ftuBÃjuût ftctuontEz[ux Au. vuxbtk VqjNu. ;ubtk ytglo b¤Nu. rJxtbel ce-ftuBÃjuût b¤Nu. 
:tuzwk rJxtbel yu b¤Nu ;ubtk :tuzwk rJxtbel me Au ylu ltgtmel Au. vaJtbtk njftu Au. yt Ft"t vAe ÇþF 
ytuAe jtdNu. 

1 MþftubuJtu & jt ylu beXw ltFujt lne) 
sb;t vnujtk Ftytu. fwj fujhe 150. Jsl lne J"u. VtEch b¤Nu. rJxtbel ylu rblhÕm b¤Nu ylu vux 

sNu. 

 DWkltu òztu jtux (jtvNeltu j
"ehu "ehu Ftytu ytltu mJthltu ltM;tu fhtu. vux ChtE sNu. ytbtk Ïþc VtEch ylu rJxtbel me ftuBÃjuût ylu 
ftuvh, ytglo, bukduleÍ ylu mujuleyb b¤Nu. 

4. Fxbæþht V¤tu & j´çþk, ytkc¤t, btumkce, lthkde, òbV¤, vuh vviGþk Jduhu ÇþF jtdu ðgthu Ftytu. j´çþ 
ylu ytkc¤tlt hmLþk Nhc; cltJe ;ubtk vtEluvj y:Jt cex y:Jt lthkdeltu hm ltFe ve òytu. rJxtbel 
me ylu ftltoxel ltbltu yubeltu yumez b¤u. ;tðftjef NÂ¾; b¤Nu. ÇþF s;e hnuNu. Ftkz beXwk ltFNtu ln´. 

5. mVhsl & yuf mVhsl Atj mt:u FtE òytu ;bthe ÇþF s;e hnuNu. 80 fujhe Au su:e Jsl ln´ J"u. 
VtEch b¤Nu vtKe b¤Nu (88 xft) rJxtbel me ylu ytglo b¤Nu. 

6 jejt NtfCtS & 150 :e 200 d{tb - ftfze, Bþ¤t, dtsh, cex, vtjF, xbuxt ylu ftuce ftat fu ctVujt 
beXwk ;uj ftkE ltÏgt Jdh FtE òytu fujhe 60 :e 70. rJxtbel Zdjtck". rblhj vK yZ¤f b¤Nu. vux 
ChtE sNu fthK Ïþc VtEch b¤Nu. 

 & 100 d{tb:e 200 d{tb "ehu "ehu (vlehlu atJelu) abae abae Ftytu. vux 
ChtE sNu ylu fujhe 200 :e 300 suxje. Jsl J"Nu ln´. Ïþc fuÕNegb ylu Ïþc «tuxel ylu ce ftuBÃjuût 
rJxtbel b¤Nu. sb;t vnujtk Ftytu. ÇþF s;e hnuNu. 250 be.je. vt;¤e Atm vK atju. 

8. Nufuje bftE (btFK beXwk jdtzât Jdh) y:Jt vtuvftulo & 



 

 

u. 
VtEch b¤Nu. 

Jsl ytuAwk fhJt ytxÕþk yJ~g fhtu 

FtJtle RåAt lne :tg. 

2. mJthltu ltM;tu 700 fujhe cvtuhlt sbJtLþk 500 fujhe ylu htºtu 300 fujhe yt 
Nhc;lt 400 dKe 1800 :e 2000 fujhe :tg. ;ubtk:e :tuzef ytExub ftZe ltFe ylu 1500 fujhe 
suxjtu Ftuhtf juNtu. 

3. htus fmh; (atjÔþk - mtgfj ajtJJe - ;hÔþk) fhe 300 :e 400 fujhe ct¤e ltFtu. 

 

5. sb;tk vnujtk vtKe cu øjtm y:Jt vt;¤e Atm ve òytu. j´çþLþk Nhc; vK atju. 

6. ßgthu ÇþF jtdu ðgthu ftat NtfCtS ylu V¤tu Ftytu. 

7. J"thu fujhe b¤u ;uJt Ftuhtf beXtE, fuf, vuMx[e, atufjux beXt veKt Jduhu ck" fhtu. 

 

ztgtrcrxmlt raötu 

 nbKtk nbKtk blu ;hm cnw jtøgt fhu Au, ~þk blu ztgtrcrxm nNu ? yt"uz Wkbhlt jtuftubtk yt ylu ytJt 
«§tu JthkJth WX;tk ntug Au. Jæþ vz;e ;eJ{ ;hm jtdJe ;u ztgtrcrxmLþk raö Au vhkðþ ;u yuf s ranl:e 
ztgtrcrxm Au s ;ub btle juJtg ln´. JthkJth vuNtcle nts;, ffzelu ÇËF jtdJe, :tf, fthK rJlt Jsl 
DxÔþk, Dt YÍtJJtbtk rJjkc, Mþfe ðJat, FksJt¤, vdbtk Ftje aze sJe ylu ÷rÐbtk ÍtkFv ytJJe yt c"tk 

b¤u Au. Nhehbtk RL~Gþjel ytuAw WðvLl :tg y:Jt ;tu WðvLl :guÕþk RL~Gþjel chtch ftb l fhu ðgthu ò; 
ò;le Ntherhf mbMgtytu "htJ;tu ztgtrcrxm :tg. 

jtunebtk øÕþftuÍLþk mtbtLg fh;tk Jæþ «btK yuxju ztgtrcrxm :Jtle ytdtu;he au;JKe. øÕþftuÍ J"Jt A;tk g 
l:e ;ulu ztgtrcrxmLþk ÃËJo Yv fnuJtg Au. yt ÂM:r; gtuøg ytnth Nije 

s Jæþ Wvgtude :tg Au. 

 



 

 

ઔરેસ્ટ્રર ગિાડલા દશી કાલ 

ુઅય લેદનાું પ્રાચીન ગ્રુંથભાું દશીંનાું ગ ણઔભોન ું ગણ ું મલવતતૃ મનફૃણ થમેલ ું છે.દશીંન દૈમનઔ 
ુઅશાયભાું મનમમભત ુઈમખ ઔયલાથી યઔતભાું યશરેા ઔરેસૌિેયરની ભાત્રા ખફૂ જ છી થુઇ જામ 
છે. શા, ુઅ દશીં ભરાુઇ લખયનાું દૂધભાુંથી ફનાલેલ ું શવ ું જુઇએ. દશીં હ્રદમને ફ ુઅે છે. એિરે 
હ્રદમ યખીએ ભરાુઇ લખયનાું દશીં ઔે છાળન મનમમભત ુઈમખ ઔયલ જુઇએ. દશીં ભધ યગ 
કાટ ું, તરૂ ું , ુઈષૌણ,ર ક્ષ ુને ુગ્લન પ્રદીૌત ઔયનાય છે. મલ, વજા, વુંગ્રશણી આંતયડાુંના યખ, 
ાુંડ યશ, યઔતાલૌતા, ભવા- ાુઇલૌવ, ફય, સૌલરનના યખ ખ- ુઅપય, ભુંદાગ્લન ુર લચ, 
મલભજલય, તયવ, ુઉરિી, શૂ, ભેદની તઔરીપ તથા ઔપ ુને લાય ના યખ ભિાડ ેછે. ુર લચ 
તથા નાડીભાું ુલયધભાું ટશતઔાયી છે. ુઅય લેદના ગ્રુંથભાું ત દશીંનાુઈય ુંઔત ગણા ગ ણઔભો 
દળાભલામા છે. પ્રાચીન લચટઔતૌવઔ ુને ભશમિ ુઅ લાત જાણતા શતા એિરે દશીંને મલત્ર ખણી 
તેને ાુંચ ુમતૃ એિરે ઔે ‘ુંચામતૃ’ભાું સૌથાન ુઅૌય ું છે. લેૂ ુઅણે તૌમાું ુમતમથ ુને 
ભશભેાનન ું સૌલાખત દશીં ઔે છાળ – રસૌવી ીલા ુઅીને ઔયલાભાું ુઅલત ું. ુઅ ઔાયણથી ાચનતુંત્ર 
વફ ુને વટિમ યશતે  ું. ુઅજે ુઅ દશીંન ું સૌથાન ‘ચા’ એ રીધ ું છે. ુતૌમાયે ુઅણે તૌમાું 
ુમૌરમત્ત – એમવટડિી, ુલૌવય, ખેવ, ભુંદાગ્લન ુને ુર લચન ું પ્રભાણ શરેાું ઔયતાું લધૌય ું છે. 
શરેાું ુઅણે તૌમાું દશીંન વૌમાઔ પ્રભાણભાું ુઈમખ થત. છાળની યફ ચારતી, યુંત   
અંગે્રજના ળાવનઔાથી મિભી યીતટયલાજનાું આંધાું ુન ઔયણ વાથે દશીં, છાળ ીલાન 
ુઅણ મૂ સૌલાસૌમપ્રદ ટયલાજ મતૃપ્રામ થુઇ ખમ ુને ટયણાભે છેલૌરાું વ લભથી ુઅણે 
તૌમાું ાચનતુંત્રના ળખ ુને હ્રદમ યખન ું પ્રભાણ લધૌય ું છે.  

શદય એિરે ર ુઆન લન 

શદયન ું તેર એરયજી ભાિે રાબઔાયઔ યૂલાય થામ છે. 
શદયભાું કૃમભનાળઔ ગ ણ શમ છે. જ ેિભાું જીલાણ  શમ ત યજ વલાયે કારી ેિે એઔ 
ચભચી ઔાચી શદય રેલી જુઇએ. તભે તેભાું? ચિી ભીઠ ું ણ નાુંકી ળઔ છ. જ એઔ ુઠલાટડમા 
સ ધી ુઅ પ્રમખ ઔયલાભાું ુઅલે ત તેનાથી એઔ ુઠલાટડમાની અંદય જીલાણ  ભયી જળે.  
શદયભાું યૂતા પ્રભાણભાું રશ તત્લ શમ છે, જે રશીના મનભાભણભાું ભદદફૃ ફને છે.  
શદયભાું મલનાળઔ ગ ણ ણ શમ છે. જ ઔુઇ ઝેયી જીલજ ુંત   ઔયડે ત શદય ગવીને રે તૈમાય 
ઔયલ. ુને તેને ખયભ ઔયીને રખાલલ.  



 

 

આંકભાું ઔુઇ તઔરીપ શમ ત શતય તેભાું ણ ુઈમખી યૂલાય થામ છે. ુડધ ઔ 
ગ રાફજભાું ચિી શિય ુને પિઔડી ભેલીને 22 િીા આંકભાું નાુંકલાથી આંકની તઔરીપ 
દૂય થામ છે. 
ુઇન્્લ એન્ઝા થામ ત્માયે 1 લરાવ ાણીભાું ુડધી ચભચી શદય ાુઈડય ુને એઔ ચત થાુંળ 
ચભચી ુજભાન ું ચણૂભ ભેલીને તેભાું 2 ચભચી ભધ નાુંકીને વલાય વાુંજ વેલન ઔયલાથી રાબ 
થામ છે.  
જ દભન યખ શમ ત દૂધ ુને શદયન ું મભશ્રણ ઔયીને વલાય વાુંજ રેલા.  
ફે્રક્ચય થય ું શમ, ભચઔડ ુઅલી શમ ઔે આંતયીઔ ુઇજા થુઇ શમ ત શદયન રે ઔયલ જુઇએ 
ુથલા ખયભ દૂધભાું શદય નાુંકીને ીવ ું જુઇએ.  
જ ેિભાું જીલડા ડયા શમ ત ખડ ુને શદય મભશ્ર ઔયીને વેલન ઔયલાથી જીલડા ભયી જામ 
છે.  
ચાભડીના યખભાું ણ શદય ઓધન ું ઔાભ ઔયે છે. તેના ફૂરથી ેસ્િ ફનાલીને પ્રબામલત બાખ 
ય રે ઔયલ.  
શદયના વેલનથી રશીન મલઔાય દૂય થામ છે. 
ઔભાભાું છાવભાું શદય નાુંકીને વેલન ઔયલાથી રાબ થામ છે. 
ભઢાભાું ચાુંદા ડયા શમ ત શદય ાુઈડયભાું થડ ું ાણી નાુંકીને છારા ય રખાલલા. 
કાુંવી થુઇ શમ ત શદયની નાની ખાુંઠ ભઢાભાું યાકીને ચ વલી જુઇએ. 
જ ખાભાું ઔપ ુિઔત શમ ત ખયભ દૂધભાું શદય નાુંકીને ીવ ું. 
જ ઔાનભાું દ ુઃકાલ શમ ત 11 ગ્રાભ વપેદ પિઔડી ુને શદય ીવીને રેલા તથા તેને ખાીને 
11 ચિી ઔાનભાું નાુંકવ ું. તેને ઔાનના દ ુઃકાલા ભાિે યાભફાણ ખણામ છે. 
ચશયેા યના ડાગા ુને ઔયચરી દૂય ઔયલા ઔાા તર ુને શદય વયકા પ્રભાણભાું લાુંિીને તેન 
ેસ્િ ફનાવ્મા ફાદ ચશયેા ય રખાલવ ું.  
વનફખભ એિરે ઔે સ મભના તાથી ત્લચા ચીભાુઇ ખુઇ શમ ઔે ઔાી ડી ખુઇ શમ ત શદય 
ાલડયભાું ફદાભન ું ચ ણભ તથા દશી ભેલીને પ્રબામલત બાખ ય રખાલવ ું.  
મળમાાભાું ઔાચા દૂધભાું શદય ાુઈડય નાુંકીને ળયીય ય રે ઔયલાથી ચાભડી સ ુંલાી થામ છે. 
 

 

 



 

 

ભધ ય ભધના ભીઠા ગ ણ 

વુંતયાની છારન ું ચણૂભ ફનાલીને તેભાું ફે ચભચી ભધ ભેલીને તૈમાય ઔયેર ભરભ તૌલચા ય 
રખાડલાથી તૌલચા નીકયી ુઈઠે છે ુને ઔામતલાન ફને છે. 

ઔફજજમાતભાું િભેટ ું ુથલા વુંતયાના યવભાું એઔ ચભચી ભધ નાકીને વેલન ઔયલાથી રાબ થામ 
છે. 

શ ષૌઔ તૌલચા ય ભધ, ભરાુઇ તેભજ ફેવન ભેલીને તૈમાય ઔયામેર ભરભ તૌલચા ય 
રખાડલાથી તૌલચાની શ ષૌઔતા દૂય થામ છે ુનેરાલણૌમભમ તૌલચા ફને છે. 

એઔ ગૌરાવ દૂધભાું કાુંડ નાખૌમા મલના ભધ ગીને યાતે્ર ીલાથી ળયીયન ું દૂફાણ ું દૂય થામ છે 
ુને ળયીય સ ડ, ફૃષ્િ ષ્િ ુને ફલાન ફને છે. 

ભધના મનતૌમ વેલનથી મનફભ આંતયડાને ફ ભે છે. 

ડ ુંખીન યવ ુને ભધ વભાન ભાત્રાભાું ભેલીને ચાિલાથી ઔપ દૂય થામ છે તથા આંતયડાભાું 
થમેરા મલજાતીમ ોવૌમને દૂય ઔયીને તેના ઔીડા નષૌિ થામ છે. તેને ાણીભાું બેલીને એમનભા 
રેલાથી રાબ થામ છે. 
હ્નદમની ધભની ભાિે ભધ ખફૂજ ળટઔતલધભઔ છે. સતૂી લકતે ભધ ુને રીંબ ન યવ ભેલીને 
એઔ ગૌરાવ ાણીભાું ીલાથી ઔભજય હ્રદમભાું ળટઔતન વુંચાય થામ છે. 
ેિના નાના ભિા ગાલ ુને પ્રાયું લબઔ ગ્સ્થમતન ું ુલૌવય ભધને દૂધ ઔે ચા વાથે રેલાથી ઠીઔ થુઇ 
ળઔે છે. 
સઔૂી ળયદીભાું ભધ ુને રીંબ ના યવન ું વભાન ભાત્રાભાું વેલન ઔયલાથી રાબ થામ છે. 
ભધથી ભાુંવેળી ફલાન ફને છે. 
શાુઇ ફી.ી.ભાું ભધન ું વેલન રવણ વાથે ઔયલાથી રાબ થામ છે. 
ુઅદ ન યવ ુને ભધ વભાન ભાત્રાભાું રુઇને ચાિલાથી શ્વાવની તઔરીપ દૂય થામ છે શડેઔી ફુંધ 
થામ છે.  
 
 



 

 

સ્લાસ્થમ વાફૃ યાકે છે રીંબ ું 

રીંબ  રખબખ દયેઔ ુઊત ભાું રીંબ  ભી યશ ેછે. રીંબ ભાું મલિામભન -વી ની ભાત્રા લધ  પ્રભાણભાું શમ છે. 

રીંબ ભાું પ્રફ ટઔિાણ નાળઔ ળગ્ક્ત શમ છે. ભાત્ર રીંબ ના યવભાુંથી જ મલિાભીન એ, ફી, વી બયયૂ 

ભી યશ ેછે. રીંબ ન ું મનમમભત વેલન સૌલાસૌથૌમ ુને વૌંદમભ ભાિે રાબપ્રદ છે.  

રીંબ ના ગ ણ-  

રીંબ ન ું વેલન ઔુઇણ ઉંભયની વૌમગ્ક્ત ઔયી ળઔે છે. યખી ુને મનયખી વૌમગ્ક્ત ફુંને રીંબ ન ુઈમખ 

ઔયી ળઔે છે. ુર લચ દૂય ઔયીને તેભજ ર લચ લધાયનાય છે. રીંબ ના વેલનથી ેિ તથા યક્ત વુંફુંધી 
મલઔાય દૂય થામ છે.  

 

ખયભીભાું :-  

ુઈનાાની ુઊત ભાું રીંબ ન પ્રમખ રાબપ્રદ છે. મભશ્રી (વાઔય)ભાું રીંબ  નીચલીને ીલાથી લ ૂળીઘ્ર દૂય 

થામ છે. ખયભીભાું બજન ન ચલાથી ઝાડા થુઇ જામ તૌમાયે રીંબ ના યવભાું ડ ુંખી તથા ફુદીનાના 
યવન ું મભશ્રણ ઔયીને રેલાથી યાશત ભે છે.  

ભરેટયમા :-  
લાવણભાું એઔ ટઔર ાણી રુઇને તેભાું રીંબ ને ઔાલ. જ્માયે ાણી ુડધ ું યશી જામ, તે વાભાનૌમ 

ખયભ શમ તેવ ું દદીને ીલડાલ. તૌમાયફાદ ધાફ ુથલા યજાુઇ ઢાડી દેલી. તેના ઔાયણે મતૂ્ર 

ુથલા યવેલા દ્વાયા તાલની ખયભી ફશાય નીઔી જામ છે.  

ભમતમ :-  
જે વૌમગ્ક્તને ભમતમ ુઅલલાની ળફૃુઅત જ શમ તેભણે રીંબ નાું યવને પરાનીન નાભના ઔડાુંથી 
ખાી રુઇને, વલાય-વાુંજ મનમમભત આંકભાું ૩-૪ િીાું નાુંકલાથી યાશત થામ છે.  

ુઉરિી :-  
એઔ ગૌરાવ ખયભ ાણીભાું એઔ રીંબ ન યવ તથા ભધ રેલાથી ુઉરિી ફુંધ થામ છે.  

તાલ :-  
ફે રીંબ ના યવની ફયાફય ભાત્રાભાું એઔ યતી ભયી ુને ભીઠ ું ફે યતી ભેલીને યાતે્ર રુઇને સુૂઇ 

જલાથી વલાય સ ધીભાું તાલ છ થુઇ જળે.  

ામટયમા :-  
દાુંતભાુંથી વ ુથલા રશી નીઔત ું શમ. દ ખુંધ ુઅલતી શમ તથા દાુંત ઔભજય શમ તેભણે 



 

 

રીંબ ના યવ લડે દાુંત ય ભાલરળ ઔયલાથી દાુંત સૌલચૌછ, તુંદ યસૌત ફને છે.  
શયવ-ભવા :- યાતે્ર એઔ રીંબ ની છારને થડાું ઠુંડા ાણીભાું રાી યાક ુને વલાયે ીલાથી 
શયવ-ભવાભાું ડત ું રશી ફુંધ થુઇ જામ છે.  
ભોંના ચાુંદા :-  

રીંબ ના યવનાું ઔખા ઔયલાથી યાશત ભે છે.  
રીંબ ભાું તૌલચાને શ દ્ધ ઔયલાન મલળે ગ ણ છે.તે દયેઔ પલૌરી, દાદય, કયજવ ું લખેયે ય 
રખાડલાથી યાશત ભે છે.  

યઔાયી ાઔી આંફરી 

ટયચમ : ુઅભરીન ુઈમખ પ્રતૌમેઔ ગયભાું ઔુઆને ઔુઆ યીતે થત જ શમ છે. ુઅભરી નલી ઔયતાું 
થડા ભટશનાની જૂની શમ ત લધ  વાર ું .  
 
ગ ણધભભ : ુઅભરી ુતૌમુંત કાિી, ગ્રાશઔ, ુઈષૌણ, ર લચઔય, ુગ્લનદીઔ, ભધ ય, વાયઔ, હ્રદ્ય, બેદઔ, 

ભને યઔનાય, ર ક્ષ ુને ફગ્સ્તયચઔ છે. તે ુઈયાુંત વ્રણદ, ઔપ, લાય  ુને કૃમભની નાળઔ છે.  

 
ુઈમખ : ુઅભરી પ્રભાણભાું થડી કાલી. તે ુમત કાિી શલાથી વાુંધા ઔડાલાની તઔરીપ થુઆ ળઔે; 

યુંત   થડા પ્રભાણભાું ઔમાયેઔ કાલાથી મ કશ દ્ઘિ થામ છે. કાદ્ય દાથોભાું ુઅભરી ુઈભેયલાથી તે લધ  
ર લચઔય ુને સૌલાટદષૌિ ફને છે. જઔે ુઅભરીથી કાવ ઔુઆ પામદ થત નથી. તે ર લચને લધાયે છે 

લધાયે છે એિલ ું જ. ુઅથી વભજીને ભમાભદાભાું તેન ુઈમખ ઔયલ. 
 

દૂધી ુાલે બ દ્ધી 
ળાઔભાું દૂધી ્મતભ છે. તે વાજા-ભાુંદા ફુંને ભાિે વયકી ગ ણઔાયી છે. લી યચઔ શુઇ ફધાને બાલે 

છે. તેની ગણી લાનખી ફને છે.  

દૂધી સ્લાદે ભીઠી છે, તે તાવીયે ખફૂ ઠુંડી છે, ગ ણભાું લકૂી, ચલાભાું બાયે, ઝાડાને યઔનાય, લાત-

ઔપઔય તથા મત્તળાભઔ છે. તે ફલધભઔ, ઔ, તભઔ, યચઔ, ધાત  લધભઔ, ખબભઔ છે. તે કૃળતા 
ુને ભેદ યખ ફુંનેભાું ુઅી ળઔામ. થાઔ, ફતયા, ફેચેની, ુફૃલચ, હ્રદમયખ, ધાત  ક્ષીણતા લખેયેભાું 
ુઈમખી છે.  



 

 

મત્તજન્મ ભાથાના દ ુઃકાલાભાું, ભાથાની ફતયાભાું, ચક્કય ુઅલતા શમ, લ ૂરાખી શમ લખેયેભાું 
દૂધીને છીણીને ભાથે બયલાથી ઠુંડઔ ઔયીને યખ ભિાડે છે.  

દૂધીન ું તેર યભ ળીત છે. તે ભાથાના લા રાુંફા, ઔાા, સ ુંલાા ઔયે છે. તે ુઈયાુંત ભાથાન 
દ ુઃકાલ, આંકની ફતયા લખેયે ભિાડ ેછે.  

પ્રસતૂા સ્ત્રી ભાિે યીંખણા જેભ વાયા છે તેભ વખબાભ ભાિે દૂધી વાયી છે. તે ભાતા ુને ખબભ ફુંનેને ણ 

ુઅે છે.  

દૂધીન શરલ ળયીયને ણ ુને ળગ્ક્ત ુઅે છે.  

શયવના યખીએ દૂધીનાું ાનન યવ શયવ ુઈય રખાડલ. શયવ સ ઔાલા રાખળે.  

દૂધીના ફી ેળાફ વાપ રાલે છે ુને થયી તડલાભાું ભદદ ઔયે છે. 

 
 

ખયીફની ઔસ્તયૂી - ડ ુંખી 
ખયીફની ઔસ્તયૂી તયીઔે કાતી ડ ુંખીની વપેદ ુને રાર ફે જાત થામ છે. તેભાું વપેદ લધ  
ગ ણઔાયી શમ છે. તે સ્લાદે ભીઠી ુને તીકી, લાતશય, તથા ઔપ- મત્તઔય, ુગ્લનલધભઔ, ફલ્મ, શ િલધભઔ, 

ઔાભતે્તજઔ, યચઔ, ધાત  લધભઔ, મનોાલધભઔ, શૂ ુને ખાન નાળ ઔયનાય, બ દ્ઘદ્ધલધભઔ ુને ્મ છે.  

ટશસ્િીટયમાને ઔાયણે ઔે ુન્મ ઔાયણે વ્મગ્ક્ત ફે બાન થુઇ જામ ત્માયે ડ ુંખીને ઔાી ઔે તેને છુંદીને 

સ ૂુંગાડલાથી યખી બાનભાું ુઅલે છે.  

ુઈનાાની લથૂી ફચલા ડ ુંખીન ું ઔચ ુંફય ઔાચી ઔેયી વાથે કાવ ું જુઇએ. લીંછી ઔયડય શમ ત્માયે દુંળ 

સ્થાને ડ ુંખી ગવલાથી ઝેય ુઉતયી જળે.  

જેને ળીઘ્રતન, શ િાલ્તા, જાતીમ નફાુઇની પટયમાદ શમ તેણે ડ ુંખીને ગીભાું વાુંતીને કાલી. 
ભાથ ું દ ુઃકત  ું શમ ત્માયે ડ ુંખીને છુંદીને તેન યવ ખને તલમે ગવલાથી તયત જ ભાથ ું ુઉતયી જળે. 

?દૂઝતા શયવલાાએ યજ એઔ ઔાચી ડ ુંખી કાલી. તયત િઔત  ું રશી ફુંધ ડળે. નવઔયી ફૂિે ઔે 

શડેઔી ુઅલે ત્માયે ડ ુંખીના યવના િીાું નાઔભાું મઔૂલા. ઔાનના ચવઔાભાું ડ ુંખીન યવ ઔાનભાું મઔૂલ. 
 

 



 

 

ભટશરા ભાિે ુઈતભ ભેથી 
ટયચમ :  

ભેથીથી ુઅણે વો વાયી�યીત ેટયલચત છીએ. તેના ગ ણથી ુઅણે ભાટશતખાય છીએ. ભેથી 
લાતયખના ુઆરાજ તયીઔે ખફૂ જ જાણીતી છે. ઔુઆ ણ વાુંધાની તઔરીપ થામ તૌમાયે ુઅણને 

ભેથીની ુચઔૂ માદ ુઅલે છે. વેંઔડ લયવથી તેને ભેરી ખૌમાતી ુઅજે ણ જયામ છી થુઆ નથી. 
એવ ું ઔશલેામ છે ઔે એઔ લકત વુંમધલાતની તઔરીપ થામ છી તેભાુંથી છિી ળઔાત  ું નથી, યુંત   વાલ 

એવ ું નથી. જ ુઆરાજ ચીલિલૂભઔ ઔયલાભાું ુઅલે ુને તે રાગ  ડી જામ ત ુઅ તઔરીપભાુંથી છુિઔાય 
ભી ળઔે છે. મળમાાની ુઊત ભાું ભેથીન લધાયે ુઈમખ ઔયલ.  
ગ ણધભભ :  
ભેથી તીકી, ુઈષૌણ, લાતનાળઔ, મત્તલધભઔ, દીન, રઘ , યવઔાે ઔડલી, ર ક્ષ, ભરાલષૌિુંબઔ, હ્રદ્ય ુને 

ફલૌમ છે. તે જલય, ુર લચ, ુઉરિી, ુઈધયવ, લાય , ઔપ, ુળભ, કૃમભ તથા ક્ષમ ભિાડ ેછે.  

ુઈમખ :  

(૧) ુઅભની તઔરીપ ુઈય : ભેથી ુને સ ૂુંઠન ું ુધી ચભચી ચણૂભ ખ વાથે ભેલી વલાયે ુને યાતે 

રેવ ું.  
(૨) લાય , ભ, ુઅપય, ુઉફઔા, કાિા ડઔાય ભિે; ભેથી ુને સ લાન ું વેઔેલ ું ચણૂભ ાણી વાથે રેલાથી 
ણ પામદ થામ છે.  

(૩) રશી સ ધાયલા ભાિે દયયજ વલાયે નયણે ઔઠે એઔ નાની ચભચી (ઔાેરી રેલર) ભેથી ુનૌમ 

બાજીના યવ વાથે રેલી.  
(૪) ખબાભળમન ું વૌમલગ્સ્થત વુંઔચન થામ તે ભાિે એઔ નાની ચભચી ભેથી, ુજભ ુને જીયાન ું ચણૂભ 
ાણી વાથે રેવ ું.  
(૫) વુંમધલાતથી ઝરામેરા ળયીય ભાિે એઔ નાની ચભચી ભેથી ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ રેવ ું. 
 

ઔડલાું ઔાયેરાુંના ભીઠા ગ ણ 
- ઔાયેરાુંનાું ાુંદડાુંન યવ ઔાઢી ખયભ ાણીની વાથે ીલાથી ેિભાું યશરે કૃમભન નાળ થામ છે.  

- ગણા ફધા રઔ ઔાયેરાન ું નાભ વાુંબીને ભઢ ું ફખાડી નાકે છે છી કાલાની લાત ત ઔયલી જ ક્યાું, 

ઔાયેરાું ઔડલા શલાથી રઔ તેન ું ળાઔ કાતા નથી, યુંત   ઔાયેરાું ળયીય ભાિે રાબદામઔ શમ છે. જેલી 

યીતે ુઅણને સ્લસ્થ યશલેા ભાિે કાિા, ભીઠા, તીકા લખેયે યવ જફૃયી છે તેભ ઔડલ યવ ણ ળયીય 



 

 

ભાિે જફૃયી છે. ઔાયેરાું કાલાથી લાત, મત્ત, મલઔાય, ાુંડ , ભધ પ્રભેશ ુને કૃમભનાળઔ શમ છે. ભિા 

ઔાયેરાું કાલાથી ીલમ, ભધ પ્રભેશ ુને ુઅપય ચડત શમ ત યાશત ભે છે. ભિા ઔાયેરાુંની 

ત રનાભાું નાના ઔાયેરાું લધાયે ગ ણઔાયી શમ છે. તેભાું રશ, પસ્પયવ તથા થડી ભાત્રાભાું મલિાભીન વી 

ણ શમ છે. નાના ઔાયેરાુંભાું રશતત્લન ું પ્રભાણ લધાયે શમ છે.  

ઔાયેરાુંના ઔેિરાઔ ુઈમખ નીચે પ્રભાણે છે.  

- ૫૦ ગ્રાભ ઔાયેરાુંન યવ દયયયજ થડાઔ ટદલવ સ ધી ીલાથી રશી શ દ્ધ થામ છે ુને રશી મલઔાય 

નાળ ાભે છે.  

- ઔાયેરાનાું ાુંદડાન યવ ઔાઢી ખયભ ાણીની વાથે ીલાથી ેિભાું યશરે કૃમભન નાળ થામ છે.  

- ઔાયેરાુંનાું ાુંદડાના યવની ખના તલમાભાું ભાલરળ ઔયલાથી ખની ફતયા ભિે છે.  

- ઔાયેરાુંન એઔ ઔ યવ ીલાથી ઔફજીમાત ભિે છે.  

- ૫૦ ગ્રાભ ઔાયેરાુંનાું ાનના યવભાું થડી શીંખ બેલી ીલાથી ેળાફ ખરૂીને ુઅલે છે ુને મતૂ્રગાત 

દૂય થુઇ જામ છે.  

- ઔાયેરાુંન  ું ળાઔ કાલાથી ુને તેન યવ થડા ટદલવ વતત ીલાથી મતૂ્રાળમની થયી તિૂી જામ છે 

ુને ેળાફ લાિે ફશાય નીઔી જામ છે. 

સ ખુંધી ુને ાચઔ ઓધી ફૂદીન 
ટયચમ :  

ફુદીનાથી ુઅણે વહ  ટયલચત છીએ. દયયજ ુઈમખભાું ુઅલતા રીરા ભવારાભાું ફુદીન ુખતૌમન ું 
સૌથાન ધયાલે છે. ફુદીના લખય ઔથભીયની ચિણી પીઔી રાખે. ુઅણે તૌમાું દયેઔ જગૌમાને તે 

વશરેાુઆથી ુઉખે છે. તેભાુંથી એઔ પ્રઔાયની વયવ ખભે તેલી સ ખુંધ નીઔતી શમ છે. ઓધ તયીઔે ફહ  
ુઈમખી છે. જેિલ ું પ્રાધાનૌમ ત રવીને ુઅલાભાું ુઅવૌય ું છે તેનાથી ણ લધ  પ્રાધાનૌમ ઔદાચ 

ફુદીનાને ુઅી ળઔામ.  

ગ ણધભભ :  
ફુદીન સૌલાદ , ર લચઔય, હ્રદ્ય, ુઈષૌણ, દીન, લાત-ઔપનાળઔ તથા લધ  ડતા ભમતૂ્રને નભભર ઔયનાય 

છે. તે ુજીણભ, ુમતવાય ુને કાુંવીને ભિાડ ેછે. તે જઠયાગ્લન-પ્રદીઔ, વુંગ્રશણીને ભિાડનાય, જીણભજલય 

દૂય ઔયનાય ુને કૃમભનાળઔ છે. તે ુઉરિી ુને ભને ુિઔાલે છે. થડા પ્રભાણભાું તે મત્તનાળઔ ણ 

છે. તે ાચનળટઔત લધાયે છે ુને ભકૂ રખાડ ેછે.  



 

 

ુઈમખ :  

(૧) ભકૂ રખાડલા ભાિે : ફુદીન, ત રવી, ભયી ુને ુઅદ ન ુઈઔા દયયજ વલાયે ચાય ચભચા જેિર 
(ુઅળયે ુધો ઔ) ીલ.  
(૨) યોંજજદા તાલ ુઈય : ફુદીન ુને ત રવીન યવ દયયજ ટદલવભાું ફે લકત વલાયે ુને યાતે 

ીલ.  
(૩) િાઢ લાુઆને ુઅલતા ળીતજલયભાું ણ ફુદીન ુને ત રવીન ુઈઔા થડા ટદલવ ીલ. (૪) 

ફુદીનાન તાજ યવ ભધ ભેલી દય ફે ઔરાઔે ુઅતા યશલેાથી ખભે તેલ તાલ અંક ળભાું ુઅલી જામ 

છે.  

(૫) ુાચન, ુજીણભ ુને ુઉરિી જેલી ાચનતુંત્રની પટયમાદભાું ફુટદનાન તાજ યવ પામદ ઔયે છે.  

(૬) ેિના શૂ ુઈય : ફુદીનાન યવ એઔ નાની ચભચી, ુઅદ ન યવ એઔ નાની ચભચી મવિંધલ નાકીને 

ટદલવભાું ફે લકત ીલ.  
(૭) ળયદી, વેકભ ુને ીનવ (નાઔભાું થત વડ)ભાું ફુદીનાના યવનાું ફે-ત્રણ િીાું ટદલવભાું ફે-

ત્રણ લકત નાઔભાું નાકલાું. 
 
 

ઝાડા, ભયડાન ું ઓધ – જભીજીર ું  / ુઇવફગ ર 
ટયચમ :  

થભીજીર ું  (ગ્સ્નલધ જીયઔ, ુઇવફખર) મૂ મભવય દેળન ું લતની, શાર ગ જયાતના ઊંઝા-ભશવેાણા 
જજલ્રાભાું તેની ભિા ામે કેતી થામ છે. એને ુઉભત ું જીર ું  ઔે ગડા જીર ું  ણ ઔશ ેછે. તેના છડ એઔ 

ફુિની ઊંચાુઇના, ાન-ચિા, રાુંફા ુને ુણીદાય થામ છે. તેની ય ગઉંની જેલી ઉંફી (ડૂુંડા) 
થામ છે. તેભાું નાના શડઔા જેલા નાનાું, રાર ભયૂા યુંખના ફી થામ છે. તેના આંતખો બાખભાું વપેદ 

ાતફૄું ડ, ભવૂીફૃે ુરખ ઔયામ છે. તેને જ ુઇવફગ ર ઔે ુઆવફખ ઔશ ેછે. જે ુઅજઔાર ઝાડા-
ભયડાના દદભભાું લૈદઔભાું ખફૂ ભિા ામે લયામ છે. ુઇવફગ રના દાણા ાણીભાું નાકલાથી તે ફૂરી 
જુઇ, ચીઔણ લ ુઅફ ફને છે. બાયત રાક ભણ ુઇવફગ ર ભવૂીની મનઔાવ ઔયે છે. થભીજીયા ઔયતાું, 
તેની ભવૂી (ુઇવફગ ર) જ દલા તયીઔે કાવ લયામ છે.  

ગ ણધભો :  
ુઇવફગ ર/થભીજીર ું  ફુંને ળીત, ચીઔણાું, ભધ ય, ગ્સ્નલધ, થડા લાય ઔતાભ, ઔપ – મત્ત ુને 

ુઅભદશય, મતૂ્રર, ળાભઔ ુને તાલ, ઝાડા, ભયડ, રશીના ઝાડા, ઔફજજમાત, ુમત ભામવઔસ્ત્રાલ, 



 

 

શ િપ્રભેશ, ુઉરિી, તૃા, લીમભધાત  ની ખયભી તથા ાતાણ ું, સ્લૌનદ, ફહ મતૂ્રતા, સઔૂ 
(ખયભીન) દભ, ઔફજજમાત, યક્તસ્ત્રાલ, તાલ વાથેના ઝાડા જેલા ખયભીના ુનેઔ દદો ભિાડે છે. તે 

દૂધ, વાઔય, ાણી ઔે છાળ વાથે ૧ થી ૨ ચભચી પ્રભાણભાું રુઇ ળઔામ છે. આંતયડા-શજયીના ચાુંદા 
ફૃઝાલલાભાું તે ુઔવીય છે.  

ઓમધ પ્રમખ :  

(૧) જ ુંત  જન્મ ભયડ : ુઇવફગ ર ભવૂી, ઇંોજલ ુને ઔડાછાર ચણૂભ વાથે (૫ ગ્રાભ) વલાય-વાુંજ રેવ ું.  
(૨) ખયભીના દથી થતી ઔફજજમાત, આંતયડાની ખયભી, ચાુંદા, ભયડાભાું ુઇવફગ ર ભવૂી દૂધ ઔે 

છાળ વાથે રુઇ ળઔામ.  

(૩) સ્લૌનદ, લીમભની ખયભી તથા ાતાણ ું : ુઇવફગ ર ભવૂી ૧-૧ ચભચી ભીઠા દૂધભાું વલાયે – 

વાુંજે યજ રેવ ું. ખયભ કયાઔ ફુંધ ઔયલ.  
(૪) ખયભીથી થતા સઔૂા દભ-શ્વાવ યખભાું ુઇવફગ ર ૪-૫ ભાવ સ ધી ભીઠા દૂધ વાથે મનત્મ રેલાથી દભ 

ભિે છે.  

(૫) આંતયડાનાું દદો : ુઇવફગ ર યાતે ાણી ઔે દૂધભાું રાી તેભાું વલાયે વાઔય નાકી યજ ીલાથી 
તાલ વાથેના ઝાડા, રશીના ઝાડા, જૂના ઝાડા, રશીના શયવ, પ્રભેશ, દાશ, લાયુંલાય ેળાફ જવ ું લખેયે 

ભિે છે.  

(૬) જૂની ઔફજજમાત : ુઇવફગ ર ભીઠા દૂધ વાથે યજ યાતે ીવ ું. કાવ ઔયી ુઅભ ઔે ખયભીથી થતી 
ઔફજજમાત ભિે છે. જેભને દૂધ ભાપઔ ન ુઅલત ું શમ તે દશીં, છાળ ઔે ાણી વાથે ુઇવફગ ર રુઇ રાબ 

ુઈઠાલી ળઔે છે.  

(૭) ફશનેને થત લધ  ડત ભામવઔ સ્ત્રાલ, રાર ેળાફ, રશીના ઝાડા, રશીલા, જેલા દદોભાું 
ુઇવફગ રન ટશભ ઔે પાુંિ કાુંડ ભેલી યજ રેલાથી રાબ થામ છે. 

 

મત્રદનાળઔ ુને કાુંવી, ખયભીની ઓમધ – જેઠીભધ 
ટયચમ :  

દેળી લૈદઔભાું શયડે, ફશડેાું, ુઅભાની જેિરી જ જેઠીભધ (મદ્રિષ્િભધ , મ રશિી) ખફૂ જાણીતી ુને ખફૂ 

પ્રચલરત ઓમધ છે. જેઠીભધ ગ જયાત ુને બાયતભાું ગણે સ્થે ડ ુંખયા રીરતયીલાા પ્રદેળભાું 
લધ  થામ છે. જેઠીભધના ફહ લી લેરા થામ છે. તેનાું મૂ સ્લાદે ભધ ય શમ છે, જ ે ેદલાફૃે લધ  
લયામ છે. કાુંવ, ુઈધયવ, શ્વાવની ુનેઔ દલાની ફનાલિભાું જેઠીભધ લયામ છે. તેના છડ ૫-૬ પીિ 

ઊંચા થામ છે. મૂ રાુંફા, ખ ુને લધ  પેરામેરા શમ છે. તેના ાન ઔાસ ુંદયા જેલા, ણ વાુંઔડા, 



 

 

વુંય ક્ત ુને નાના-ખ થામ છે. તેની ય રાર યુંખના ફૂર થામ છે, જેભાું ફાયીઔ ળીંખ થામ છે. ુને 

૨ થી ૫ ફીજ થામ છે. મૂ ૪ લભ છી કદી ઔઢામ છે. તે ીા યુંખના, ભીઠા-તીકા-ઔડલા શમ છે. 

ુંજાફ, ઔાશ્ભીયભાું તેની કેતી થામ છે. ચણઠીના તથા ુન્મ લનસ્મતના મૂ ગણીલાય તેની જલમાએ 

લેાયી ુઅી દે છે.  

ગ ણધભો :  
જેઠીભધ સ્લાદે ભધ ય, જયા ઔડલી, ળીત, ફૃલચઔય ુને આંકને ભાિે ટશતઔય છે. તે ળ, યક્તસ્ત્રાલ, 

ુઉરિી, કાુંવી, શ્વાવ, મ કની ચાુંદી, ઔપના દદો, શડેઔી, ુલ્લીમભ, રશીની ુઈરિી, ુલાજ ફેવી જલ, 
રાટિય ું (ખારચફૄ), જેલા ુનેઔ યખ ભિાડે છે. જેઠીભધના યવન ુઈઔા ઔયી તેભાુંથી જેઠીભધના 
ળીયાની રાઔડી તૈમાય ઔયી, કાુંવીભાું ચવૂલા લયામ છે. જેઠીભધભાું યવામન ગ ણ ણ છે. જે ઔામભ 

રેલાથી ય લાની જલામ છે. ુઅય ષૌમ લધે છે.  

ઓમધ પ્રમખ :  

(૧) ુમત તયવ : જેઠીભધન ું રાઔડ ું દાઢ નીચે યાકી, તેન યવ ખલ ઔે જેઠીભધન ુઈઔા ઔયી ીલ.  
(૨) લાખલાથી યક્તસ્ત્રાલ : છયી – ચૌ -બ્રેડ ઔે ્થય લાખલાથી થતા યક્તસ્ત્રાલ ુઈય જેઠીભધન ું 
ફાયીઔ ચણૂભ દફાલીને ાિ ફાુંધલાથી રશી ફુંધ થળે.  

(૩) શઠેઔી : જેઠભધન ું ચણૂભ, ગી, દૂધ ઔે ભધભાું લાયુંલાય ચિાડવ ું.  
(૪) ુઉરિી ઔયલા ભાિે : જેઠીભધના ુઈઔાાભાું થડ ું નભઔ તથા ૩ ગ્રાભ યાુઇની ભઔૂી નાુંકી, ખફૂ ાણી 
વાથે ાવ ું. તેથી ુઉરિી થુઇ ઝેય, ુજીણભલા કયાઔ ઔે ઔપ ફશાય નીઔી જળે.  

(૫) લીમભ, ફ ુને  દ્રિષ્િ લધાયી, ુઅયલમયક્ષા ભાિે : જેઠીભધન ું ૫ ગ્રાભ ચણૂભ યજ ૧/૨ ચભચી ગી 
ુને ૧ ચભચી ભધ વાથે વલાય-વાુંજ ચાિીને ુઈય દ ધ ીવ ું.  
(૬) મ કભાું ચાુંદી : જેઠીભધ ગી-વાઔય વાથે ચાિવ ું ઔે તેન ું ચણૂભ દૂધભાું ીવ ું. જેઠીભધન ઔય ાલડય 

વીધ ચાુંદી ય લાયુંલાય રખાલલ.  
(૭) રશીલા – ખફૂ ભામવઔસ્ત્રાલ : જેઠીભધન ું ચણૂભ ૧૦ ગ્રાભ રુઇ, ચકાના ધલયાભણભાું બેલી, 
વાઔય નાુંકી વલાય-વાુંજ ીવ ું.  
(૮) સઔૂી કાુંવી-સઔૂ દભ : જેઠીભધન ું ચણૂભ યજ ગી વાથે? વલાય-વાુંજ ચાિવ ું ઔે તેના ુઈઔાાભાું ગી – 

વાઔય ુઈભેયી યજ રેવ ું.  
(૯) લાુઇ-પેપર ું  : ાઔા ઔાના યવભાું જેઠીભધન ું ચણૂભ ભેલી યજ ીવ ું.  
(૧૦) ઔપ-ળયદીની કાુંવી-વેકભ : જેઠીભધ ુને ફશડેાન ું ચણૂભ ભધભાું ચાિવ ું.  
(૧૧) રટિમા : જેઠીભધન ળીય (સ્ત્રીના ધાલણ ઔે) દૂધ વાથે લાિીને ખારચા ય રે ઔયલ.  



 

 

(૧૨) ેળાફની ુિઔામત ઔે ુલ્તા : જેઠીભધ ુને ખકર ન ુઈઔા ઔયી ીલ.  
(૧૩) ુલાજ ફેવી જલ : જેઠીભધન ું ચણૂભ ગી-વાઔય વાથે ચાિવ ું. 
 

વલોત્તભ ઓધ ખુંઠડા 
રીંડીીયના મૂ તે ીયમૂના ખુંઠડા. તે જેભ ભિા, લધ  ખાુંઠલાા ુને બાયે તેભ વાયા. ાતા 

ડાુંડી જેલા શરઔાું.  

ીયીમૂ સ્લાદે તીખ ું, તાવીયે ખયભ, ચલાભાું શરક ું, લખૂ ું, શે્રષૌઠ ુગ્લનદીઔ, ુઈત્તભ ઔપશય ુને 

લાતશય, મત્તઔય, કૃમભધ્ન ુને ાચઔ છે. તે ફયના યખ, ેિન ખ, ેિન ુઅપય, ુઈધયવ, 

શ્વાવ, ળયદી, ક્ષમ લખેયેભાું વાયા છે.  

ખુંઠડાન ું ચણૂભ ઓધ તયીઔે લયામ છે.  

ુમનોાના યખીએ યાતે્ર સતૂી લકતે બેંવના ખયભ દૂધ વાથે ખુંઠડાન ું ચણૂભ ભેલી ી જવ ું.  

ચક્કયની ફીભાયીભાું ખ વાથે ખુંઠડાન ું મનમમભત વેલન ઔયવ ું.  

વખબાભ સ્ત્રી ખની યાફભાું વશજે ખુંઠડા ભેલી તેન ું મનમમભત વેલન ઔયળે ત તેને નભભર ટડલરલયી 

ુઅલળે.  

પ્રસતૂાને ધાલણ છુું ુઅલત ું શમ ત દૂધભાું ખુંઠડા ભેલી ાલા.  

ધણા રઔને ખભાું ઔતય થતી શમ છે તે ખુંઠડાન ું ચણૂભ ભધ વાથે રેળે ત પામદ થળે. 

ુગ્લનભાુંદ્ય ુને ુજીણભભાું ખુંઠડા વાર ું  ઔાભ ઔયે છે. 

તાવીયે ઠુંડી ુને ફહ  ગ ણઔાયી - વાઔય 
કાુંડ ુને વાઔય એઔ નથી ુને ન શુઇ ળઔે. ભશાયાષૌટ્રીમન રઔ કાુંડને વાઔય ઔશ ેછે. ુઅણે ુશી 
કડી વાઔયની લાત ઔયલાની છે. વાઔય કાુંડ ઔયતાું ગ ણભાું ગણી ચટડમાતી છે.  

વાઔય ુમતળમ ભીઠી, તાવીયે ઠુંડી, ચલાભાું શરઔી, ચીઔણી, ઔપઔય, યચઔ ુને ્મ છે. તે 

લાતળાભઔ ુને યભ મત્તળાભઔ છે. તે ફલધભઔ, ધાત  લધભઔ, હ્રદ્ય, વષૃૌમ, નેત્ર્મ ુને સ કઔય છે. 

ફતયા, તયવ, ુમ્રમત્ત, ભોંના ચાુંદાું, ુલ્વય, યક્તમત્ત, થાઔ, ઔફજજમાત, જાતીમ દ ફભતા ભિાડે 
છે.  

ફતયા, થાઔ ુને તયવભાું વાઔયન ું ાણી ઔે ળયફત ીવ ું જુઇએ.  



 

 

ઔફજજમાત, ુમ્રમત્ત, ુલ્વય, ભોંના ચાુંદાું લખેયે યખભાું ઔાી ોાક્ષ ુને વાઔય રાીને રેલી 
જુઇએ.  

દ ફભતા, ુળગ્ક્ત, ુયૂત  ું ણ, જાતીમ નફાુઇભાું જે ાઔ ફનાલામ છે તેભાું વાઔય જ લાયલી 
જુઇએ.  

ેળાફની ફતયા ુને ેળાફના ુિઔાલભાું યવામણ ચણૂભ વાથે વાઔય ભેલી રેલી.  
આંકની ફતયાભાું ધાણા ુને વાઔયન ું ાણી આંકભાું ાડવ ું. ગા ુઈય વાઔયના ાણીન ાિ 
ફાુંધલાથી જરદી ફૃઝ ુઅલે છે. 

 

ુઅદ  ન યાકે ઔુઆને ભાુંદ  

ટયચમ :  

ુઅદ  તાના ગ ણ ભાિે વલભત્ર પ્રમવિ છે. દયેઔ ગયભાું એન છ ઔે લધ  ુઈમખ થામ છે જ. પ્રતૌમેઔ 

યવડાભાું એની શાજયી ુચઔૂ શમ છે. ગણી ફધી તઔરીપભાું એ ુઈમખી છે, યુંત   ુઅણે એન 
જુઆએ તેિર રાબ રેતા નથી. એના ુઈમખથી ુનેઔ તઔરીપન ું મનલાયણ થુઆ ળઔે છે. ઔેનૌવયની 
ળફૃુઅતભાું ણ તેન વાભન ઔયલા ઔેિરેઔ અંળે તે વભથભ છે.  

ગ ણધભભ :  
ુઅદ  ાચઔ, વાયઔ, ુગ્લનદીઔ ુને ર લચઔય છે. તે ખાને સૌલસૌથ યાકે છે. તેભજ વજ, ઔપ, લાય , 
કાુંવી, દભ, ઔફજજમાત, ેિન લાય  તેભજ શૂની તઔરીપ દૂય ઔયે છે.  

ુઈમખ :  

(૧) ભુંદાગ્લન ુઈય : જભલાન ું ળફૃ ઔયતાું શરેાું ત્રણ-ચાય નાની ચભચી ુઅદ ના યવભાું રીંબ નાું છ-વાત 

િીાું નાકી તૈમાય ઔયેલ ું ોાલણ ીને તયત જ જભલાન ું ળફૃ ઔયી દેવ ું, જેથી ેિભાું દાશ થલા ન ાભે.  

(ય) ભકૂને પ્રદીૌત ઔયલા ભાિે : ુઅદ  નાકેરી ઔથભીયની રીરી ચિણી કાલી.  
(૩) ળયદી ુઈય : ચા-ઔપી લખેયેભાું ુઅદ  નાકવ ું. (તે ુઈઔાલા મઔૂીએ તૌમાયે જ તેભાું ુઅદ  નાકી દેવ ું) 
ઔઢી ફનાલતી લકતે તેભાું ણ ુઅદ  ઔે ુઅદ ન યવ નાકલ.  
(૪) ઔપ ુને કાુંવી ુઈય : ુઅદ લાી ઔઢી ીલી.  
(૫) શ્ર્લાવ ુને દભની તઔરીપ ુઈય : ટદલવભાું ફે લકત એઔ-એઔ નાની ચભચી ુઅદ ન યવ ભધ 

નાકીને ીલ. રાુંફ લકત ુઅ પ્રમખ ચાલ  યાકલાથી ચક્કવ પામદ થામ છે.  

(૬) હ્રદમની ક્ષભતા લધાયલા : નું. ૫ લા જ ુઆરાજ ઔયલ.  



 

 

(૭) ઔફજજમાત ુઈય : ુઅદ ન ુઈમખ ઔયલ.  
૮) ઔેનૌવયન પ્રમતઔાય ઔયલા ભાિે : ુઅદ  ુને રવણ ફનૌનેન ુઈમખ ઔયલ.  
ચેતલણી :  
રાુંફ વભમ ચારે એલ ુઆરાજ કાવ ઔયીને મળમાાભાું ુને ચભાવાભાું ઔયલ. રશીન ું ઊંચ ું દફાણ, 

શજયીભાું ફતયા ુથલા એમવટડિી (ુમૌરમત્ત) ની તઔરીપ શમ એલા યખીએ ુઅદ ન ુઈમખ 

વભજી મલચાયીને ઔયલ. 

 

ુજભ...જભ,છી કાલ ુજભ 

ટયચમ :  

ુજભ દયેઔ ગયભાું એઔ ુખતૌમના ભવારા તયીઔેન ું સૌથાન બખલે છે. એના લખય યવડ ું ુધરૂ ું  
ઔશલેામ. ઔેિરાુંઔ પયવાણ ુજભ નાકલાથી જ સૌલાટદષૌિ ફને છે. ુજભ વલભત્ર વશજતાથી ભી ળઔે 

છે. ઔેિરીઔ લાય ઔતાભ લસૌત  ની વાથે ુજભાન ું ચણૂભ બેલીને કાલાથી લાય દ નડત નથી, 
ુઈયાુંત એનાથી ફીજા ણ રાબ થામ છે.  

ુજભાનાું રીરાું ાુંદડાું ણ ગણાું ુઈમખી શમ છે. ગયભાું જ એઔ કૂુંડાભાું ુજભાન છડ લાવૌમ 
શમ, ત જમૌમા છી તેનાું થડાું ાુંદડાું ચાલી જલાથી કયાઔન ું ાચન વાયી યીતે થામ છે.  

ુજભાભાુંથી એઔ પ્રઔાયન ું તેર નીઔે છે. તે તેરને ળીત િમતથી જભાલામ છે ુને તેને નાની નાની 
ાતી વીન ું સૌલફૃ ુામ છે. તે ુજભાનાું ફૂર (Thymol) તયીઔે કામ છે. કાવ ઔયીને 

ભઢાભાું ઠુંડઔ રાલલા ભાિે તે ાનભાું નકામ છે. તેનાથી ભનને પ્રવનૌનતા ભે છે ુને તાજખીન 
ુનેય ુઅનુંદ ુન બલામ છે.  

ગ ણધભભ :  
ુજભ તીૌણ, રઘ , હ્રદ્ય, વષૃૌમ, સૌલાદે ુલૌ ઔટ , ર લચઔય, ુઈષૌણ, ુગ્લનદીઔ, ાચઔ, લાુંમત 

(ુઉરિી), કૃમભ ુને શ િદન મનલાયઔ, ુઈદયયખ, હ્રદમયખ, ફય, ગ લૌભ ુને ુઅભલાતન નાળઔ 

છે.  

ુઈમખ :  

(૧) ેિના દ કાલા ુઈય : ુજભાના ચણૂભની એઔ નાની ચભચી ટદલવભાું ફે લકત ાણી વાથે રેલી.  
(ય) ુજીણભની તઔરીપ ુઈય : એઔ નાની ચભચી ાણી વાથે રેલી. ુઅથી ાચનટિમા સ ધયે છે.  

(૩) ળીતમત્ત ુઈય : (ુઅ એઔ પ્રઔાયની એરજી છે. એભાું ળયીય ય નાનાું નાનાું ચઔતાું ુઉવી ુઅલે 



 

 

છે.) એઔ નાની ચભચી ુજભાન ું ચણૂભ થડા ખ વાથે રેવ ું. ુઅથી ચઔતાું ફેવી જામ છે.  

(૪) ળયદી, વેકભ ુને ભાથાના દ કાલા ુઈય : યાતે સતૂી લકતે ુજભ ખયભ ાણી વાથે રેલ.  
(૫) ફહ મતૂ્રતાની તઔરીપ ુઈય : યાતે સતૂી લકતે એઔ નાની ચભચી ુજભાન ું ચણૂભ એઔ નાની ચભચી 
તર વાથે ચાલીને સવૂ ું.  
(૬) કાુંવી ુને ઔપની તઔરીપ ુઈય : ુજભાન ું ચણૂભ ફે-ત્રણ લકત ખયભ ાણી વાથે રેવ ું. ુઅથી ઔપ 

નીઔી જુઆ કાુંવી ભિે છે. ઠુંડી લસૌત  ન તૌમાખ ઔયલ.  
(૭) સ લાયખ ુને સ લાલડના ુનૌમ દ ુઈય : ુજભાન ું ચણૂભ ુને ખ એઔત્ર ઔયી એઔ નાની 
તેરીભાું ર. એભાું એઔ ગૌરાવ ાણી બેલી ખયભ ઔયલા મઔૂ. ાણી ફીને ુડધ ું થુઆ જામ તૌમાયે 

નીચે ુઈતાયી ર. તૈમાય થમેર ઔાઢ ફે-ફે ચભચા વલાય-વાુંજ ી. ુઅ ઔાઢ ત્રણ-ચાય ટદલવ 

ચારળે. ીતી લકતે પયીથી ખયભ ઔયી રેલ. ુઅ ઔાઢ ુંદયેઔ ટદલવ રેલાથી પ્રસતૂાને સ લાલડના 
દ નડતા નથી.  
(૮) જકભ ાઔે નટશ તે ભાિે : ઠેવ લાખી શમ (ુથલા નલાું બિૂ ઔે ચુંરન ડુંક રાગૌમ શમ) ત ખ 

ુને ુજભાન લલૂ ફનાલ. તેને ખયભ ઔયેરા તાલીથાથી ખયભ ઔયી ર. ફે-ત્રણ લકત તાલીથ 
ખયભ ઔયીને મઔૂલાથી લલૂ નલળેઔ થુઆ જળે. તેને એઔ ઔડાના ટ ઔડા ય રુઆ જકભ ુખય ડુંક ય 

ફાુંધી દ. ફે-ત્રણ ટદલવ ુઅલી યીતે ઔયલાથી તઔરીપ દૂય થુઆ જળે. 

 

એરચી 

ટયચમ :  

એરચી એ એઔ તેજાન (ખયભ ભવાર) છે. તેનાથી ુઅણે વો વાયી યીતે ટયલચત છીએ. મ કદ ખુંધીને 

દૂય ઔયલા મ કલાવભાું ુને ાન-ભવારાભાું તેન ુમધઔ ુઈમખ થત શમ છે. તે ુઈયાુંત ઔેિરીઔ 

ભીઠાુઆભાું ણ તેન વાય ુઈમખ થામ છે. ભવારાલાા દૂધભાું ુને ચાભાું તેન ું ચણૂભ નાકલાભાું 
ુઅલે છે. ઔેિરાુંઔ ઓધભાું ણ તેન ઠીઔઠીઔ ુઈમખ થામ છે.  

ગ ણધભભ :  
ળીત, દીઔ, ાચઔ, ઔડલી, તીકી, સ ખુંધી, રઘ , મત્તઔાયઔ, મ ક ુને ભસૌતઔન ું ળધન ઔયનાય, ર ક્ષ 

તેભજ લાય , ઔપ, કાુંવી, ુજીણભ, શયવ, ક્ષમ, ઔુંઠયખ લખેયેભાું પામદ ઔયે છે.  

ુઈમખ :  

(૧) ુઉરિી, ુઉફઔા ુઅલે ુથલા ુઅલલા જેવ ું રાખે તૌમાયે એરચીના દાણાન ું ચણૂભ ફનાલીને ાણી 



 

 

વાથે રેલાથી તે ળભી જામ છે, ભ ુઅલલાન ું ફુંધ થામ છે.  

(ય) એરચીના દાણા ુને વાઔયન ું ચણૂભ દયયજ વલાયે ાણી વાથે રેલાથી આંકની ફતયા છી 
થામ છે, તેભજ નજય ગિતી જતી શમ ત પ્રટિમા ુિઔી જામ છે.  

(૩) ઔપ દૂય ઔયલા ભાિે : એરચીના દાણાન ું ચણૂભ ુને મવધાલણૂ ભધભાું બેલીને ુઅલાું.  
(૪) ેળાફ ુિઔી-ુિઔીને ુઅલત શમ ત : એરચી દાણાન ું ચણૂભ ભધ વાથે ુઅવ ું.  
(૫) મ ક ુને ભસૌતઔન ું ળધન ઔયલા ભાિે એરચી દાણાન ું ચણૂભ ભધભાું ુઅવ ું.  
(૬) એરચી દાણા, જાલુંત્રી ુને ફદાભન ું ચણૂભ ભાકણ તથા વાઔય વાથે રેલાથી લીમભદ દૂય થામ છે. 

તેભજ ઊંગભાું થત ું લીમભતન યઔામ છે. 

 

ુમ લ્મ ુકયિ 

ુકયિનાું સઔૂાું પ ઔદભાું રીંબ  જેલડાું ભિાું શમ છે. તેની ુઈયન ું ઔચલ ું રાઔડા જેવ ું એઔદભ વખૌત 

શમ છે. જે ફે બાખભાું લશચેાતા વુંખ વાુંધાલાફૄું  શમ છે. ુઈયન ું ઔચલ ું તડતા અંદયથી ઔથૌથાુઇ 

જેલા યુંખન ભખજ જેલા ુમનમમભત ુઅઔાયન ભીઠ ખબભ (ભાલ) નીઔે છે. ુઅ ભખજની ુઈય 

ાતી પતયી જેવ ું ડ શમ છે. એ દૂય ઔયતાું અંદય વપેદ-ીા યુંખન ભીઠ- ર લચઔય ખબભ શમ છે. 

તેન ુઅ ભખજ સઔૂાભેલા તયીઔે કલામ છે.  

ુકયિન ભખજ (ખબભ) કાડા – િેઔયાલા ુને ુમનમમભત શમ છે.  

 

ગ ણધભભુઃ  
ુકયિન ભખજ (ખબભ, ભીંજ) સૌલાદે ભધ ય, જયાઔ કાિ, ગ્સ્નગૌધ, ળીત, ુઈષૌભાપ્રદ, ર લચદામઔ, 

બાયે, ઔપ તથા લીમભલધભઔ, ફલધભઔ, લાય  ુને મત્તદળાભઔ, મપ્રમ તથા ધાત  વગૃ્ધ્ધઔય છે. ુકયિ 

ક્ષમ, હ્રદમયખ, યક્તયખ, યક્તલાત ુને દાશનાળઔ છે. તે ુઅભલાત ુને લાતયખભાું ણ થૌમ છે. 

ુકયિના ફાઔી ગ ણ ફદાભ જેલા વભજલા.  
 

ઓધપ્રમખ-  

 

ુડટદમ લા (ચશયેાન રઔલા):  



 

 

ુકયિના તેરન ું યજ ચશયેા ય ભારીવ ઔયવ ું.  
 

લાય ની ીડાુઃ  
ુકયિના ભખજને લાિી, ાણી નાકી ખયભ ઔયી, દ કાલા ય તેન રે ઔયલ. છી એઔ ઈંિ ખયભ 

ઔયી, તેની ય થડ ું ાણી છાુંિી, ઔડાુંભાું રેિી, તે ઈંિ લડે દ કાલાની જગૌમાએ રે ઔયલાથી ળીઘ્ર 

ીડા ભિળે.  

 

ખાુંટઠમ લા (વુંમધલા):  

યજ ુકયિન ું વેલન ઔયલાથી યઔતશ ગ્ધ્ધ થુઇ દદભ  ભિે છે.  

 

વજાુઃ  
ુકયિન ું તેર ૧૦ થી ૩૦ ગ્રાભ જેિલ ું દયયજ ખમતૂ્ર વાજે ીલાથી લાતદજનૌમ ુઅકા ળયીયના 
વજા ભિે છે. તેર ન ભે ત ુકયિના ભખજના ાલડયને ઔાુંજી વાથે લાિી ખયભ ઔયી વજા ય 

રે ઔયલ.  
 

ધાલણ લધાયલાુઃ  
ુકયિન ાલડય ઔયી, ગઉંના યલાભાું બેલી, તેને ગીભાું ળેઔી, દૂધ ુને કાુંડ નાકી ળીય ફનાલી 
યજ કાલાથી ભાતાને ધાલણ લધે ુથલા ુકયિનાું ાન ચણૂભ ુને ગઉંના યલાની ગીભાું  યી 
ફનાલી કાલી.  
 

ભખજની નફાુઇુઃ  
ુકયિના ભખજન ું દયયજ મનમમભતણે વેલન ઔયલાથી ચક્કય, અંધાયાું, સૌનાય ની નફાુઇ વાથે 

ભખજની નફાુઇ ણ દૂય થામ છે.  

ભામવઔ વાપ રાલલાુઃ  
ુકયિનાું છડાન ાણીભાું ુઈઔા ફનાલી તેભાું જૂન ખ ભેલીને ીલાથી ફશનેને ચડી ખમેલ ું 



 

 

ભામવઔ ળફૃ થામ છે.  

 

ઔરેયાુઃ  
ઝાડા-ુઉરિીભાું દદીને ુકયિના તેરન ું ભારીવ ઔયવ ું.  
 

વધૃ્ોની ળટઔત લધાયલાુઃ  
ુકયિનાું ભીંજ ૧૦ ગ્રાભને વભબાખ ોાક્ષ વાથે મનતૌમ કાલાથી વધૃ્ધના ળયીયભાું ળટઔત લધે છે.  

 

ુકયિન ું તેરુઃ  
ુકયિના તેરભાું એયું ટડમા જેલા જ ગ ણ શમ છે. ુઅ તેર કાલાથી કૃમભ (િે લભભ) ભિે છે, ઝાડ વાપ 

ુઅલે છે ુને મલકૃત મત્ત નાળ ાભે છે. ુકયિન ું તેર સૌલાદે ભધ ય ુને મત્ત પ્રકૃમતલાાને બાયે ડ ે

છે. ણ તે ઔપ ુને ુઅપય દૂય ઔયે છે ુને લાને  દ્રિષ્િ ુઅે છે. દૃદ્રિષ્િદ (ચશૌભાું) દૂય ઔયલા 
ુકયિન ું તેર આંક ય યજ ફશાયથી ભારીવ ઔયવ ું ુને ુઅ તેર યજ કાવ ું. ુઅ તેરની ીલાની 
ભાત્રા ભિી વૌમટઔત ભાિે ૨૦ થી ૪૦ ગ્રાભ સ ધીની છે.  

 

દુંતભુંજનુઃ  
ુકયિનાું ુઈયનાું છડાું (ઔાચરાું) ને ફાી તેના ઔરવાન ું ચણૂભ ૧૦૦ ગ્રાભ, ઔાુંિાા ભાય  ૧૦ ગ્રાભ, 

જેઠીભધ ચણૂભ ૫૦ ગ્રાભ, ઔાચી પિઔડી ૫ ગ્રાભ, લાલટડિંખ ૧૫ ગ્રાભ – ુઅ ફધાન ું ફાયીઔ ચણૂભ ફનાલી 
ર. છી તેભાું ૫ ગ્રાભ ફયાવ ઔયૂ થડા ાલડયભાું લાિીને બેલી ર. ુઅ ભુંજન ભજબતૂ 

ઢાુંઔણલાી ળીળીભાું બયી ર. મનતૌમ ુઅ દુંતભુંજન દાુંતે ગવલાથી દાુંત ુઉજા દૂધ જેલા થામ છે. 

દાુંત-દાઢન વડ ઔે તેની ીડા ભિે છે. કોતભાુંથી રશી ુઅલત ું શમ તણ રાબ થામ છે. વસૌત  ું છતાું 
ુઈત્તભ દુંતભુંજન શુઇ, ઔુઇણ વૌમટઔત તે ગેય ફનાલી તેના રાબ ુઈઠાલી ળઔે છે. 

 



 

 

રવણ 

રવણન લોથી વાભાનૌમ ભાણવ ઓધ તયીઔે ુઈમખ ઔયે છે. દ મનમાના ભિા બાખના દેળના 
રઔભાું રવણ એઔ ુઈત્તભ કાદ્યદાથભ છે. રવણની ધી ુને યાતી એભ ફે જાત છે ુને ભિે બાખે 

ફીજા ગ ણભાું વયકી છે. એઔ ફીન ું રવણ ગ ણભાું લધાય ઔયે છે. રવણ કૃમભને, ઔઢને વપેદ ડાગન 
નાળ ઔયે છે. તે ગ્સ્નગૌધ, ુઈષૌણ, લીમભલધભઔ તીકા યવથી ય ક્ત ગ ર  બાયે છે. ુદ્યતન લૈજ્ઞામનઔ ભત 

પ્રભાણે તે ઔેગ્લ્ળમભ, િેમળમભ ુને પસૌપયવ જેલાું કમનજ તતૌલ ધયાલે છે. તેભાું ુઅમટડન ુને 

ુઅલૌઔશરન ણ અંળ છે. મલિાભીન ફી, વી ુને થડા પ્રભાણભાું ‘એ‘ ણ છે. રવણ હ્રદમના યક્ત 

ટયભ્રભણ તુંત્ર ભાિે ગણ ું જ પામદાઔાયઔ છે. તે યક્તભાું કાુંડન ું પ્રભાણ જાલી યાકે છે. જે ડામાલફિીવ 

ભાિે ુઈમખી છે. તેભજ આંતયડાના યખને ભિાડે છે. રવણ શ્વવનતુંત્રના યખ ળયદી, ઔપ, ક્ષમ, 

ુઇનૌપલૌય એનૌઝા લખેયે ભિાડલાભાું ુઈમખી છે. એરજીથી ીડાતા રઔને ણ યાશત ુઅે છે. 

રવણભાું એસૌિજેમનઔ શભોન શલાથી સૌતનાન ઔયાલતી ભાતાને ફાઔ ભાિે લધ  દૂધ ુઈતૌન્ન 

ઔયલાભાું ભદદફૃ છે.  

 
ુઈમખ-  

*ઔાનભાું વણઔાું ુઅલતા શમ ત તેરભાું રવણ ઔઢલી તે ઔાનભાું િીાું નાુંકલાું.  
*ુઅધાળીળી થુઇ શમ ત રવણન યવ નાઔભાું યેડલ.  
*શડઔાય ું કતૂર ું  ઔયડે ત તેના મલ ુઈય રવણ લાિીને રે ઔયલ. રવણ ુઈઔાીને ીવ ું ુને કયાઔભાું 
રવણ કાવ ું.  
*દયેઔ પ્રઔાયની ુઈધયવ ુઈય રવણના ૨૫ િીાું દાડભના ળયફતભાું નાકી ીલા.  
*શાથ-ખભાું ઔતય થતી શમ ત રવણ ુને સ ૂુંઠને ગીભાું ળેઔી ભધ વાથે થડા ટદલવ કાલાથી 
ઔતય દૂય થામ છે.  

*ૌલ યવીભાું રવણને ીવીને વશજે ખયભ ઔયીને દદીને છાતી ય ફાુંધલાથી ૌલ યવી (પેપવાભાું ાણી 
બયાવ ું) જેલા દદભભાું યાશત થામ છે.  

*વ્રણ – ગાભાું જીલડાું, કૃમભ થમા શમ તેના ય રવણ લાિી લ ખદી ઔયી રખાડવ ું.  
*બાુંખેરા શાડઔાું જરદી વુંધામ ભાિે રવણની ઔી ગીભાું તીને કાલાથી પામદ થામ છે.  

*વલે પ્રઔાયના લા ુઈય રવણની છરેરી ઔી તરા ૪ ુને ળેઔેરી ટશિંખ, જીર , મવિંધાલણૂ, વુંચ, 

સ ૂુંઠ, ભયી, ીય એ દયેઔ એઔ ભાવ રુઇ તેન ું ચણૂભ રવણ વાથે ઘ ૂુંિીને તેની ાલરી બાય લજનની 
ખી ઔયીને એઔ ઔી કાુઇ તેના ુઈય એયુંડાના મૂન ુઈઔા ીલ તેથી ક્ષગાત, ુઈફૃસૌતુંબ, 



 

 

ઔટિશૂ, ડકાન ું શૂ, ેિના કૃમભ, ેિન લાય  તેભજ વલભ અંખન લા ભિે છે. ગણી રવણમપ્રમ 

ગટૃશણી ુનેઔ પ્રઔાયની યવુઇભાું તેન ુઈમખ ઔયે છે.  

*ુંજાફી યવુઇભાું ણ રવણન ુઈમખ લધ  જલા ભે છે.  

*ગણા રઔ રવણની ચિણી ફનાલી ગયભાું યાકતા જ શમ છે. રવણન ું ુથાણ ું ણ વયવ ફને છે.  

*ુઈનાાભાું રવણન ુઈમખ ફહ  ન ઔયલ જુઇએ તેભજ ભઢાભાું ઔે શજયીભાું ચાુંદા, ેળાફભાું 
ફતયા શમ ઔે એલાું ફીજા દદોભાું રવણન ુઈમખ ન ઔયલ. તેભજ ુમતવાયલાા, ખલબિણી, 
યક્તમતી, ુઉરિીલાાને રવણ ન ુઅવ ું જુઇએ. ુઅભ, રવણ ુતૌમુંત ુઅયગૌમપ્રદ છે. 

 

ભયી 
ટયચમ :  

ભયીને ‘તીકા’ તયીઔે ણ કલાભાું ુઅલે છે. તે ગ ણ ભાિે વલભત્ર પ્રમવિ છે. દયેઔ ગયભાું ભયીન 
મનમમભત લયાળ થત શમ છે. યદેળભાું ત ભયચાુંન ફદરે ભયી જ લયામ છે. ભયી ઔાાું ુને 

ધાું એભ ફે પ્રઔાયનાું ભે છે. ુધભ ઔલ ભયીને ુઈતાયીને સઔૂલલાભાું ુઅલે છે. ુઅલાું ભયી ઔાાું શમ 

છે; જમાયે તે યેૂયૂાું ાઔે છે તૌમાયે ુઈયનાું પતયાું વયતાથી નીઔી જામ છે. અંદયથી જે ભયી 
નીઔે છે તે ‘ધાું ભયી’ તયીઔે કામ છે. ુઅણે તૌમાું ભયીન લધ  લયાળ મ ખૌમતૌલે ાડ 

ફનાલલાભાું થામ છે. તે ુઈયાુંત ઔચ ુંફયભાું ણ ુઅણે તૌમાું ઠીઔ ઠીઔ પ્રભાણભાું લયામ છે. 

ભીઠાલાા ાણીભાું ુઈરબૌધ રીરાું ભયી વીધેવીધાું કાલાના ુઈમખભાું રુઆ ળઔામ છે.  

 
ગ ણધભભ :  

ભયી તીકાું, તીૌણ, ુગ્લન-પ્રટદઔ, ુઈષૌણ, ઔપ ુને લાય નાળઔ, ખયભ, મત્તઔાયઔ ુને ર ક્ષ શમ છે.  

રીરાું ભયી :  
તીકાું, ભધ ય, પ્રભાણભાું છાું તીૌણ ુને ુઈષૌણ, વાયઔ, બાયે, ઔપનાળઔ ુને યવામણ છે. તે 

મત્તઔાયઔ નથી.  
 
ુઈમખ :  

(૧) ધાું ભયીના ફે-ત્રણ દાણા દયયજ ખલાથી તે યખન વાભન ઔયે છે ુને યખ થમ શમ ત 
તેને લધત ુિઔાલે છે.  



 

 

(૨) વેકભ ુને કાુંવી ુઈય : નાની ુધી ચભચી ભયીન ું ચણૂભ ગી ુને વાઔય વાથે રેવ ું.  
(૩) શ્ર્લાવની તઔરીપ ુઈય : ુંદયેઔ ભયીના દાણાન ું ચણૂભ ભધભાું ટદલવભાું ફે લકત રેવ ું.  
(૪) તાલ ુઈય : ભયી ુને ઔટયમાતાન ું ચણૂભ ટદલવભાું ફે લકત ાણી વાથે રેવ ું. એઔ-ફે ટદલવભાું તાલ 

ુઉતયી જળે. તાલન ું જય લધાયે શમ ત ુઅ ચણૂભ ટદલવભાું ત્રણ-ચાય લકત ખયભ ાણી વાથે રેવ ું.  
(૫) તાલ ુઈય ફીજ ુઆરાજ : ત રવીનાું ાનન યવ ુને ભયીન ું ચણૂભ ટદલવભાું ફે લકત રેવ ું.  
(૬) ુઉરિી ુઈય : નાની ુધી ચભચી ભયીન ું ચણૂભ થડ  ભીઠ ું નાકીને રેવ ું. (૭) ભયડા ુઈય : ભયીન ું 
ચણૂભ છાળભાું રેવ ું.  
(૮) આંજણી ુઈય : ભયીના ચણૂભને ફાયીઔ રીવિી આંજણીના ુઈય રખાડવ ું. (૯) લાતયખથી ળયીય 

જઔડાુઆ જામ તૌમાયે : ભયીના ચણૂભને ફાયીઔ લાિી ળયીય ય તેન રે ઔયલ.  
(૧૦) ભાથાના દ કાલા ુઈય : ભયી લાિીને ઔા ય રે ઔયલ.  
(૧૧) ળીતમત્ત (એરજી) ુઈય : ભયીને ફાયીઔ લાિી તેન રે ઔયલ.  
(૧૨) સૌલયબુંખ ુથલા ુલાજ ફેવી જલ : જમૌમા છી ભયીન ું ચણૂભ ગી વાથે રેવ ું.  
(૧૩) લાય ની તઔરીપ ન થામ તે ભાિે : ભયીન ું ચણૂભ રવણ વાથે બેલીને રેવ ું.  
(૧૪) દયેઔ જાતના તાલ ુઈય : ભયીન ું ચણૂભ એઔ ચભચી ફે ગૌરાવ ાણી ુને ફે ચભચી વાઔય બેલી 
ુઈઔાલા મઔૂવ ું. એઔ ુષૌિભાુંળ (૧/૮) ફાઔી યશ ેતૌમાયે ુઈતાયી રેવ ું. ુઅ ુઈઔા ીલાથી તાલ ુઉતયે 

છે; જફૃય ડે ત ફીજા ટદલવે ણ ુઅ ુઈઔા રેલ. 

 
તજ 
ટયચમ :  

તજ એ એઔ તેજાન છે. પ્રતૌમેઔ ગયભાું ુલાયનલાય તેન જ દ જ દ ુઈમખ થત શમ છે. તજ એ 

‘તજ’ ના જ નાભથી કાતા ઝાડની છાર છે. ાતી તજ વાયી ખણામ છે.  

ગ ણધભભ :  

તજ તીકી, ભીઠી, ઔુંઠને સ ધાયનાય, રઘ , ર ક્ષ, વશજે ઔડલી, ટઔિંલચતૌ ખયભ ુને મત્તઔય છે. તે ઔપ, 

લાય , શડેઔી, ુઈધયવ, ુઉરિી, હ્રદમયખ, કયજ, ુઅભ, ીનવ (નાઔભાું થત એઔ યખ), ધાત  લધભઔ, 

સૌતુંબઔ, તૃાળાભઔ ુને મ કદનાળઔ છે. તે ુઈયાુંત ખબાભળમની ુઈતે્તજઔ ુને વુંઔચઔ શલાથી 
સ લાલડ છી રેલાથી ખબાભળમને દયેઔ પ્રઔાયે વાભાનૌમ ફનાલે છે. તે દયેઔ પ્રઔાયના તાલને ભિાડી 
ળયીયને દમ ઔત ઔયે છે. તે મવલામ હ્રદમ ભાિે ણ તે ટશતઔાયી ુને ુઈતેજઔ છે. તે હ્રદમની દ ફભતા 



 

 

દૂય ઔયી તેને ભજબતૂ ફનાલે છે.  

 
ુઈમખ :  

(૧) દ કતા દાુંત ુઈય : તજના તેરનાું થડાું િીાું ર (ફૃ) ય રુઆ તે ર ટદલવભાું ફે-ત્રણ લાય 

રખાડવ ું.  
(૨) ળયદી ુઈય : તજ, ભયી ુને ુઅદ ના યવભાું તજ ુને ભયીન ું ચણૂભ નાકી તે યવ ટદલવભાું ફે લકત 

ીલ.  
(૩) ુલૌ ભાત્રાભાું તેન ું વેલન ઔયલાથી તે લીમભલધભઔ ુને લાજીઔય વાલફત થામ છે, યુંત   લધ  
ભાત્રાભાું રેલાથી લીમભનાળઔ ુને ન ુંવઔતા રાલનાય શુઆ વભજીને તેન ુઈમખ ઔયલ.  
(૪) થડા પ્રભાણભાું રેલાથી હ્રદમ ભાિે ુઈતે્તજઔ ુને ોદ્રિષ્િઔ શલાથી તે હ્રદમને ભજબતૂ ફનાલે છે.  

(૫) થડા પ્રભાણભાું રેલાથી ુમનોાની તઔરીપ ભિે છે.  

(૬) થડા પ્રભાણભાું રેલાથી ેિન ું શૂ ભિે છે.  

(૭) તજન ુઈઔા ીલાથી ુઉરિીની તઔરીપ ભિે છે.  

(૮) તજ સૌત્રીની ભામવઔ તઔરીપભાું ુઈમખી છે. ખબાભળમન ું ળધન ઔયી તેન ું પયીથી વૌમલગ્સ્થત 

વુંઔચન ઔયલાભાું તજ ભદદફૃ થામ છે. 

 

 

ઔઔભ 

ટયચમ :  

ઔઔભ ણ ુઅભરીની જેભ યવુઆને સૌલાટદષૌિ ફનાલે છે. તે ુઅભરીના જેિલ ું ન ઔવાનઔતાભ નથી. 
ઔઔભની ફે જાત છે. ઔાાું ુને વપેદ. ઔાાું ઔઔભ છા પ્રભાણભાું ન ઔવાનઔતાભ છે ણ ુઅભરી 
જેિરાું નટશ. વપેદ ઔઔભ ઔઔભનાું ફૂર તયીઔે કામ છે. તે ઔાાું ઔઔભ ઔયતાું લધ  ન ઔવાનઔતાભ છે.  

 
ગ ણધભભ :  

ઔઔભ ભધ ય, ર લચઔય, ગ્રાશઔ, તીકાું, રઘ , ુઈષૌણ, કાિાું, તયૂાું, ર ક્ષ, ુગ્લનદીઔ, મત્તઔય, ગ ર , ઔપઔાયઔ 

છે. તે હ્રદમયખગ શયવ, લાય ખ, કૃમભ, ુઈદયશૂ લખેયેભાું પામદાઔાયઔ છે.  

 



 

 

ુઈમખ :  

(૧) ળીતમત્ત ુઈય : ઔઔભના ાણીભાું જીર ું  ુને વાઔય નાકીને ીવ ું.  
(ય) ુમૌરમત્ત (એમવટડિી) : ઔઔભ, એરચી ુને વાઔય એ ત્રણે લસૌત  ને લાિી ચિણી ફનાલી ટદલવભાું 
ફે લકત એઔ-એઔ ચભચી કાલી.  
(૩) ઠુંડી ુઊત ભાું શઠ પાિે તૌમાયે તે ય ઔઔભન ું તેર ચડવ ું. તે વપેદયુંખન ું ુને થીજેલ ું શમ છે. શાથ 

ુને ખભાું ફતયા થતી શમ ત ણ ઔઔભન ું તેર ચડલાથી પામદ થામ છે.  

(૪) ુચા ુઈય : કયાઔભાું ઔઔભન ું પ્રભાણ થડ ું લધાયવ ું.  
(૫) આંતયડાન વડ, ભયડ ુને વુંગ્રશણીભાું ણ ઔઔભન ુઈમખ લધાયલાથી પામદ થામ છે. 

પેપવાુંની તઔરીપભાું ણ બજનભાું ઔઔભન ું પ્રભાણ થડ ું લધાયવ ું.  
(૬) મત્ત, દાશ ુને તયવ ુઈય : ઔઔભને લાિી, ાણી જેવ ું ફનાલીને ખાી રેવ ું. તૌમાયછી જુઆતા 
પ્રભાણભાું વાઔય નાકલી, ઔઔભન ું ુઅ ળયફત ટદલવભાું ફે લકત વલાયે ુને વાુંજે ીવ ું. 
 
 
 

ુઈત્તભ િમનઔ ખાજય 

મળમાાન ું ુઈત્તભ િમનઔ એિરે ખાજય. મળમાાભાું  ષ્ઔ પ્રભાણભાું રાર ખાજય ભતા શમ છે. 

ખાજયભાું મલિામભન એ ુને ફીજાું ુનેઔ ઔ તત્લ યશરેાું છે.  ખાજય સ્લાસ્્મ ભાિે ખફૂજ 

પામદાઔાયઔ છે.  ખાજયભાુંથી ુનેઔ લાનખી ફને છે.  ખાજયન શરલ ત ખફૂ જ િેસ્િી રાખે છે 

ખાજયન ું ઔચ ુંફય ણ ખફૂ જ વયવ રાખે છે. લફટયમાની  રાલભાું ણ ખાજયન ુઈમખ થામ છે. 

ુઅભ ુનેઔ પ્રઔાયે ખાજય ુઈત્તભ છે. ખાજય ળયીયને ળગ્ક્ત, ુઈષ્ભા ુને ણ ભે છે.  

રાુંફા વભમથી ભાુંદા યશરેા ુળક્ત દદી ભાિે ખાજય ુઈત્તભ છે. ભુંદ થુઇ ખમેરી ાચનળગ્ક્તને 

પયીથી ઔામભળીર ફનાલલા ુડધાથી ભાુંડીને ચાય લરાવ જેિર ખાજયન યવ ટદલવભાું ત્રણથી ચાય 

લકત ીલડાલી ળઔામ છે. તેનાથી ાચઔળગ્ક્ત લધે છે.  રશીફખાડને ઔાયણે ચાભડીના યખ જેલા ઔે 

દાદય, કવ, કયજવ ું, ળીવભાું ખાજયન યવ ુઈત્તભ ઔાભ ુઅે છે.  ખાજય ચલાભાું શરઔા ુને 

પાુઇબ્રુઇડ શલાને ઔાયણે ભ ુને લાય ને નીચે ધઔેરે છે જેથી ઔફજજમાત ય ખાજય ુઈત્તભ છે.   

રાુંફ વભમ સ ધી ખાજયના યવન ું વેલન મનસ્તેજ, ર ક્ષ ત્લચાને ચભક્દાય, સ ુંલાી ફનાલે છે.  

જ ના કયજલા ય ખાજયને છીણીને તેની લ ખદી ફાુંધલાથી કયજવ ું ભિે છે.  

ખાજયન ું વેલન સ્ત્રીન ું ભામવઔ મનમમભત ફનાલે છે ુને ખબાભળમન ું વુંઔચન ઔયે છે.  

ફાઔન ું ાચન સ ધાયી, ભકૂ ુઈગાડ ેછે. રશન  પ્રભાણ લધાયે છે.  



 

 

આંક ભાિે ખાજય ુઈત્તભ છે.  

ખાજયના યવને ુઅદ -રીંબ ના યવ વાથે રુઇ ળઔામ છે.  

તાજા પ જેલાુંઔે ભવુંફી, નાયુંખી, આંફા, ોાક્ષ, વપયજનનાું યવ વાથે ખાજયનાું યવને બેલીને ણ 

ી ળઔામ છે.  

ટદલવભાું ફે ઔે ત્રણ લકત ખાજયન યવ ીલાથી ળયીયને ન ઔળાનઔાયી નથી યુંત   તેન લધ  ડત 
ુઈમખ ન ઔળાનઔાયઔ છે. 

 

જામપ 
ટયચમ :  

જામપ એ એઔ તેજાન (ખયભ ભવાર) છે. યવડાભાું તે ુખતૌમન  સૌથાન ધયાલે છે. તેના લખય 

યવડાભાું ુધયૂ રાખે. તેના લખય ચારત ું નથી. જામપ તાની ભાદઔ સ ખુંધ ભાિે જાણીત  ું છે.  

ગ ણધભભ :  

જામપ તરૂ ું , તીખ ું, વષૃૌમ, દીઔ, ુલૌ ભાત્રાભાું ઔડવ ું, રઘ , ગ્રાશઔ, હ્રદ્ય, ખયભ, ઔુંઠ ભાિે ટશતઔય, 

મ ક દ ખુંધન ું ળભન ઔયનાય, કૃમભનાળઔ, કાુંવી, ુઉરિી, દભ ુને ીનવભાું રાબદામઔ, ર લચઔય, 

િાુંમતલધભઔ, લાતશય, ુઈતે્તજઔ ુને લધ  પ્રભાણભાું ભાદઔ છે.  

ુઈમખ :  

(૧) ભાથાના દ કાલા ુઈય : જામપ ગવીને ઔાે રે ઔયલ.  

(ય) ુમનોા ુઈય : જામપ ગીભાું ગવીને ાુંણ ય ચડવ ું ુને થડ ું ચાિવ ું.  

(૩) ફાઔને ળયદીના ઝાડા થતા શમ ત ખામના ગીભાું જામપ તથા સ ૂુંઠ ગવીને ચિાડવ ું.  

(૪) ળયદી ુને વેકભ ુઈય : જામપ ગવીને ભાથા ય તથા નાઔ ય રે ઔયલ.  

(૫) શડેઔી ુને ુઉરિી ુઈય : જામપ દૂધભાું ગવીને તે દૂધ ીવ ું.  

(૬) જ લાનીભાું ભઢા ય થતા કીર ુઈય : દૂધભાું ગવીને તે દૂધ ખાર ય ચડવ ું.  

(૭) ઝાડ ન ુઉતયે તૌમાયે : રીંબ ના યવભાું જામપન ગવાય ીલ. 

 



 

 

ઔથભીય 
જે ન કામ ઔથભીય, એ છે ુક્કરન થભીય 

ટયચમ :  
ઔથભીય એ ધાણાની પ્રાથમભઔ ુલસ્ થા છે. ઔથભીયથી ુઅણે વહ  વાયી યીતે ટયલચત છીએ. 
દયયજ ુઅલતા રીરાું ભવારાભાું ઔથભીય મ ખ્ મ શમ છે. દા, ઔઢી લખેયે વ્ મુંજન જફૃયી ભવારા 
નાકીને સ્ લાટદષ્ િ ફનાલી ળઔામ; યુંત   વ્મુંજન ચરૂા યથી નીચે ુઈતામાભ છી તેભાું ઔથભીય 
વભાયીને નાકલી. ઔથભીય નાકલાથી તેની સ ખુંધ ુઅકા યવડાભાું પેરાુઆ જામ છે ુને ભખજને 
તાજખી ભે છે.  
ગ ણધભભ :  
ઔથભીય તયૂી, ગ્સ્નલ ધ, મતૂ્રર, શરઔી, ઔઠણ, તીકી, જઠયાગ્લનપ્રદીઔ, ાચઔ, તાલનાળઔ, ર લચઔય, 
ઝાડાને યઔનાય, મત્રદનાળઔ ુને ાચનને અંતે ભધ ય છે. તે તયવ, ફતયા, ુઉરિી, શ્ર્લાવ, 
કાુંવી ભિાડનાય, કૃમભનાળઔ, દ ફભતા દૂય ઔયનાય, મત્તનાળઔ, ળયીયની તજા ખયભી ભિાડનાય 
તેભજ ચ ષ્ મ છે.  
ુઈમખ :  
(૧) આંક ુઅલે (રાર થામ) ત્ માયે ઔથભીય લાિીને તેના તાજા યવનાું ફે-ફે િીાું આંકભાું નાકલાું. 
ઔથભીય સ્ લચ્ છ રેલી. ભયચાુંની વાથે ડેરી ઔથભીય ન રેલી.  
(ય) નજય છી થતી શમ ત્ માયે – આંકભાું દયયજ ફે-ફે િીાું વલાયે ુને યાતે નાકલાું. િીાું 
નાકલાથી થડી ફતયાું થળે, યુંત   તે વશન ઔયલી.  
(૩) આંક દ કતી શમ ુને આંકભાું કુંજલા ુઅલતી શમ ત્ માયે તેભજ ફૂરા ુને કીરની 
તઔરીપભાું ણ ઔથભીયન યવ ટશતઔય છે. 



 

 

જીર  



 

 

ટયચમ :  

જીર ું  યવડાન એઔ ુમત ુઈમખી ભવાર છે. જીયાના ત્રણ પ્રઔાય છે : (૧) વપેદ જીર ું , (ય) ળાશજીર ું  

ુને (૩) ઔરોંજી જીર ું . ુશીં વપેદ જીયાની જ ચચાભ ઔયલાભાું ુઅલી છે. ુઅ જ જીયાન ભવારા તયીઔે 

ુઈમખ થામ છે. ત્રણે જીયાના ગ ણ રખબખ વયકા છે. ચથ ું જીર ું  ‘થભી જીયા’ તયીઔે કામ છે. 

તે ‘ુઆવફખ’ છે ુને ઓધ તયીઔે લયામ છે. તેને ભવારા વાથે ઔુઆ મનવફત નથી. તે ુઈયાુંત 

એઔ દાથભ ળુંકજીયા તયીઔે લયામ છે, તેને ણ જીયા વાથે ઔુઆ મનવફત નથી. તે એઔ પ્રઔાયન 

થૌથય છે. તે ુમત મદૃ , મ રામભ ુને સ ુંલા શમ છે. તે ઔેયભફડભ ુઈય ાુઈડય તયીઔે છાુંિલાના 

ઔાભભાું ુઅલે છે.  

ગ ણધભભ :  
તે તીખ ું, દીન, ઠુંડ ું ુને રઘ  છે. તે એમવટડિી ભિાડનાય, ભકૂ રખાડનાય, ર લચ જખાડનાય, ભુંદાગ્લન 

પ્રદીૌત ઔયનાય, ળયીયની કિી ખયભી દૂય ઔયનાય તેભજ ઝાડા ુને ુજીણભને યઔનાય છે. તે ેિન 

ુઅપય ુને લાય ખ દૂય ઔયે છે, ુઉરિી ુને ભ ુિઔાલે છે, ભકૂ પ્રદીૌત ઔયે છે. ફ ુને ળટઔત 

લધાયે છે, તેભજ ચ ષૌમ છે. ુઅભ, વભગ્ર ાચનતુંત્રના ુલમલને તે ફ ુઅે છે ુને ભજબતૂ 

ફનાલે છે.  

ુઈમખ :  

(૧) દયયજ વલાયે નયણે ઔઠે એઔ નાની ચભચી જીયાન ાુઈડય ાણી વાથે રેલાથી તુંદ યસૌતી 

જલામ છે.  

(ય) દયયજ યાતે સતૂી લકતે એઔ નાની ચભચી જીયાન ાુઈડય રેલાથી આંતયડાભાું વડ શમ ત તે 

ભિાડ ેછે. યાતન ું જભલાન ું ફને તેિલ ું જરદી તાલવ ું. ભ ઢીર ુઅલત શમ ત જીયાના વેલનથી 

ફુંધાુઆને ુઅલે છે, તેભજ ેિભાું બયાુઆ યશરેા લાય ને ણ તે છિ ઔયે છે. વાથે વાથે આંતયડાભાું બયાુઆ 

યશરેા ુઈોલી જ ુંત  ન ણ મનઔાર ઔયે છે.  

(૩) છાતીની ફતયા ુઈય : જીયા ુને ધાણાન ું ચણૂભ વાઔય વાથે ટદલવભાું ફે લકત રેવ ું.  

(૪) ધાલણ છુું ુઅલત ું શમ ત : દયયજ ટદલવભાું ફે લકત જીયાન ું ચણૂભ રેવ ું.  

(૫) જીયા ુને વાઔયન ું ચણૂભ વપ્રભાણ રેલાથી યઔતપ્રદય ુને રશીલા ભિે છે.  

(૬) જીયાના ાુઈડય વાથે ુલૌ પ્રભાણભાું ટશિંખ બેલીને ુઅલાથી ણ ેિભાુંન લાય ન બયાલ 



 

 

દૂય થામ છે.  

(૭) બજન ઔમાભ છી જીયાના ચણૂભ વાથે ભયીન ું ચણૂભ મવિંધલ વાથે છાળભાું રેલાથી શયવભાું પામદ થામ 

છે.  

(૮) દયયજ વલાયે ુને યાતે એઔ-એઔ ચભચી જીયાન ાુઈડય રેલાથી જીણભજ્લય(તાલ) ભાું પામદ 

થામ છે.  

(૯) આંકની ફતયા ુઈય : જીયાન ું ચણૂભ ભેલેરા ાણીથી ટદલવભાું ફે લકત આંક ધલી. 

 

યીંખણા 
ુઅણાું ળાઔબાજીભાું યીંખણાું ઔે લુંતાઔન ું એઔ કાવ ભશતૌલ છે. યીંખણાું મળમાફૄ ળાઔ છે. યીંખણને 

ળાઔન યાજા ઔશ ેછે. એની સૌલાદમપ્રમતા ુને ગ ણ મળમાાની ુઊત  યૂતાું જ ભમાભટદત છે. ુઈનાાભાું 
તે યીંખણાુંનાું ગ ણ ુને સૌલાદ ફદરામ છે.  

ુઅણે તૌમાું ટદલાી શરેાું યીંખણાું ન કાલાન ધામભિઔ ખ્માર છે, જે ુઅયગૌમની દભ દ્રિષ્િએ રાબપ્રદ છે. 

ળયદ ુઊત  (બાદયલ-ુઅવ)ભાું ુઅાણાું ળયીયભાું સૌલાબામલઔ જ મત્તદન પ્રઔ થામ છે. યીંખણાું 
ખયભ શલાથી ુઅ ળયદ ુઊત ભાું કલામ ત તે ખયભીનાું દદો ઔયે છે. લવુંતુઊત  (ઔાયતઔ-ભાખળય)ભાું 
ફશાય ઠુંડી ડે છે તૌમાયે કાલાથી ળયીયભાું ખયભાલ ુઅનાય યીંખણાું વેલન રાબપ્રદ ફને છે. એઔ 

લૈદ્ય ઔમલએ યીંખણાુંનાું ળાઔની ુમતળમ પ્રળુંવા ઔયતાું રખ્ય ું છેુઃ લુંતાઔ (યીંખણ) મલનાન ું બજન મધકૌ છે. 

ડીંિડ ું શમ ણ ળાઔ જ તેરથી બયયૂ ન શમ ત તેવ ું ળાઔ મધકૌ છે. ડીંિડાલાફૄું તથા બયયૂ તેરલાફૄું 
યીંખણન ું ળાઔ શમ ણ જ તે ટશિંખથી લગાય ું ન શમ ત તે મધકૌ છે.‘  

ખ યીંખણાુંને ુઅણે તૌમાું ‘ભ ટ્ટા‘ ઔશ ેછે ુને ચીક  જેલડાું ભિા ખ યીંખણને ‘યલૈમાુંઐ ઔે ‘ડેંિા‘ ઔશ ે

છે. યીંખણાુંભાું ઔાુંિાલાી ુને ઔાુંિા મલનાની એભ ફે જાત થામ છે. ઔાુંિાલાાું યીંખણાુંના ડીંિાું ુઈય 

ઔાુંિા શમ છે. યીંખણના છડ ુઈય બટયિંખણીના જેલાું યીંખણી યુંખના ફૂર ુઅલે છે. છડ ય ફૂર ુને 

પ લભભાું ગણી લાય ુઅલે છે.  

ધપ્રમખ  
લા (નાર ) : યીંખણ ળેઔીને, તેભાું દશીં ભેલી, લાિીને (ઔે દશીંભાું બયત ઔયીને) લાા ુઈય ૭ 

ટદલવ ફાુંધલાથી લા ભિે.  

ેિભાું બાય : યીંખણના ળાઔભાું રવણ, ુઅદ , રીરાું ભયચાું, ઔથભીય ુને ુનૌમ ખયભ ભવાર વાયી 



 

 

યીતે નાકી, ળાઔ-દા-બાત ઔે કીચડી તે વાથે કાવ ું ુથલા લુંતાઔ ળેઔી તેભાું વાજીબાય નાકી ેિ ુઈય ફાુંધલા.  

અંડઔ : યીંખણાુંના મૂ ાણીભાું ગવીને અંડઔ ય રે ઔયલ.  

ુમનોા : વાુંજે યીંખણાું (ભ ટ્ટા) અંખાયાભાું ળેઔી, ભધભાું ઔારલીને યજ કાલાથી ળાુંત મનોા ુઅલે છે. 

ુથલા યીંખણાુંન  લધ  ગી ઔે તેરભાું ફનાલી યાતના બજન વાથે કાલ ુથલા યીંખણાું ને 

ડ ુંખીન ું ળાઔ કાવ ું.  
ભુંદાગ્લન : ુઅભદ-યીંખણાુંની વાથે ાઔાું િાભેિાું, ુઅદ , રીરાું ભયચાું, ઔથભીય તથા ખયભ ભવાર 
વાયી યીતે નાકી, તેરભાું યાુઇ-ભેથી-શીંખન લગાય ઔયી ફનાલેલ ું ળાઔ દા-બાત ઔે કીચડી વાથે કાવ ું.  
ફય લધલી : જીણભ ભેરેટયમા તાલને ઔાયણે ગણી લાય ફય (સ્રીન) લધી જામ છે. એ ગ્સ્થમતભાું 
યીંખણાુંન , તેર-ખ તથા ભીઠાની જગૌમાએ, નલવાય નાકી ફનાલી કાલાથી રાબ થામ છે.  

ુલ્ાતભલ-ીટડતાતભલ : જે ફશનેને દય ભટશને ખ રાવાથી ભામવઔસ્ત્રાલ ન થત શમ ઔે ીડા વાથે 

ભામવઔ ુઅલત ું શમ તેભણે યીંખણાુંના ળાઔભાું દશીં ભેલીને કાવ ું જુઇએ. ુઅવ ું ળાઔ લધ  તેર, ખ 

ુને ખયભ ભવાર નાકી ફનાલવ ું જુઇએ ુને તે ભામવઔના ૩-૪ ટદલવે કાવ રેવ ું જુઇએ. ણ ખયભ 

પ્રકૃમતલાી સ્ત્રીએ ુઅ પ્રમખ ન ઔયલ.  
થયી : યીંખણાુંન  ું ળાઔ કાલાથી ેળાફની છિ થામ છે, ળફૃુઅતની નાની (પયજ ઔે લાતજ) થયી 
ખી જામ છે.  

શડેઔી ુને શ્વાવ : તેર, દશીં તથા ખયભ ભવાર વાયી યીતે નાકી ફનાલેર યીંખણાુંન  ું ળાઔ જલ ઔે 

ગઉંની યિરી ઔે બાકયી વાથે કાવ ું.  
શયવ (જન્ભનાું) : યીંખણાુંને સ લાના ક્ષાયના ાણીભાું મવજાલી, છી તેને ગીભાું વાુંતી, જફૃયી 
ભવાર તથા ખ નાકી ળાઔ ફનાલી બયેિ કાવ ું. ુઈયથી ભી ભીઠી છાળ ીલી. પ્રમખ 

મળમાાભાું ઔયલાથી જન્ભથી થમેરા શયવભાું લભબય ઔે ઔામભી યાશત થુઇ જામ છે.  

ક્ષાગાત-યાુંઝણ : દીલેર તેરભાું યીંખણાુંન  ું ળાઔ ખયભ ભવાર-ખ નાકી ફનાલીને તેને યાુઇ-

ભેથી-શીંખથી લગાયીને યજ કાલાથી ુઅ ફુંને દદભભાું રાબ થામ છે.  

ભચ-ચિની ીડા : યીંખણાુંને ળેઔી, તેભાું શદય તથા ડ ુંખી (ફાપીને) લાિી, ભાય-ચિની જગૌમા 
ય ખયભ રે ઔયલાથી રાબ થામ છે. તે વાથે યીંખણાુંન  ું ળાઔ તથા ખ નાકી ફનાલીને કાવ ું.  
લધ  યવેલ : ઔાચાું યીંખણાુંન યવ ઔાઢી, ળયીય ય ચડલાથી લધ  ડત યવેલ નીઔલ ફુંધ 

થામ છે.  



 

 

ધુંતયૂાન ું ઝેય : ઔાચાું યીંખણાુંન યવ ૩૦-૪૦ ગ્રાભ ઔાઢી, ધુંતયૂાના ઝેયના દદીને ટદનભાું ૩-૪ લાય 

ાલાથી ઝેય નાબદૂ થામ છે. 

 

ગ ણઔાયી ખુંઠડા(ીયીમૂ) 

દેળી વટડમાથી ટયલચત ગટૃશણીના યવડાભાું ખુંઠડા ઔે ીયીમૂ શમ જ છે. ખુંઠડા એ 

રીંડીીય નાભની લનસૌમતના મલૂમાની ખાુંઠ છે. ુઅણા ગણાું ક ટ ફભાું ળયદી, ુઈધયવભાું 
ખુંઠડાની યાફ ીલામ છે. ખુંઠડા ચા- ળાઔના ખયભ ભવારાભાું ણ લયામ છે. ુઅય લેદની ળયદી, 
લાય ની દલાભાું ખુંઠડા લયામ છે.  

છિા નાખ યના પ્રદેળભાું ફશનેના ભામવઔ સૌત્રાલની ખયફડભાું તથા ળયદીના મલઔાયભાું ખુંઠડાન 
ુઈઔા ખ નાકી ીલામ છે. પ્રસતૂા સૌત્રીના શા થમેરા ખબાભળમ તથા મમનભાખભને મૂ 

ગ્સ્થમતભાું રાલલા ભાિે ગી- ખભાું ઔયેરી ખુંઠડાની યાફ ુઈભદા િમનઔ જેવ ું ઔાભ ઔયે છે.જે પ્રસતૂા 
ફશનેની પ્રસમૂત થુઇ જામ ણ છી ય ન ડે ત તે ડલા ભાિે ખુંઠડાન ુઈઔા ખ નાકી 
ુઅલાથીય ફશાય ુઅલી જામ છે.  

ુમનોાુઃ ખફૂ મલચાય, લાય  ઔે વધૃૌધાલસૌથાને ઔાયણે લાય  લધી જલાથી યાતની ુઉગ ુઉડી જામ તૌમાયે 

ખુંઠડાન ું ચણૂભ ૨ગ્રાભ જેિલ ું ખ તથા ગી વાથે કાવ ું ુથલા દૂધભાું કાુંડ તથા ખુંઠડા નાુંકી ુઈઔાીને 

ીલાથી ઊંગ વાયી ુઅલે છે.  

 
ઔપની ુઈધયવુઃ ખુંઠડા સ ૂુંઠ ુને ફશખેુંદન ું ચણૂભ ફનાલી યજ ભધભાું ચાિલાથી ળયદી, ઔપની 
ુઈધયવ ભિે છે. િાટઢમ  
 

તાલુઃ ખુંઠડાન ું ચણૂભ એઔથી ફે ગ્રાભ જેિલ ું ભધભાું ચાિીને ુઈયથી ખયભ દૂધ ીલાથી તાલ ભિે છે.  

 
ુમૌરમતુઃ ખુંઠડા ૨ ગ્રાભ તથા વાઔય ૪-૫ ગ્રાભ ભેલી વલાય-વાુંજ કાલાથી શ્વાવન ું દદભ  ળભે છે.  

 



 

 

શ્વાવુઃ ીયીમૂ કયરભાું ૨૪ ઔરાઔ સ ધી વતત ઘ ૂુંિી રુઇ, ળીળી બયી ર. તેભાુંથી ૨ ગ્રાભ દલા 
ભધભાું યજ વલાય- વાુંજ કાલાથી શ્વાવન ું દદભ  ળભે છે.  

 
ુઉરિીુઃ ીયીમૂ તથા સ ૂુંઠ વભાન બાખે રુઇ ચણૂભ ફનાલી ૨ થી ૩ ગ્રાભ જેિલ ું ભધ વાથે રેલાથી 
ભિે છે.  

 
હ્રદમયખુઃ ીયીમૂ તથા એરચી ફનૌને વભાન બાખે રુઇ ચણૂભ ઔયી ૩ ગ્રાભ જેિરી દલા ભધ વાથે 

રેલાથી ઔપજનૌમ હ્રદમયખ ભિે છે.  

 
વજાુઃ ળયીયના ઔુઇ ણ અંખના લાય  ઔે ઔપના વજા ય ીીમૂને ાણી વાથે લાિી ખયભ 

ઔયીને રે ઔયલ તેભ જ ખુંઠડૉ દેલદાય, લચત્રઔ ુને સ ૂુંઠ નાકી ખયભ ઔયેલ ું ાક ું ાણી જ કાલા- 
ીલાભાું લાયવ ું  
ધાલણ લધાયલાુઃ ખુંઠડા ુને ઔાા ભયી ાણી વાથે ફાયીઔ લાિીને તે દૂધભાું ભેલી (કાુંડ નાકી) 
ભાતાને યજીલડાલલાથી તેના ધાલણભાું લધાય થામ છે.  

નોંધુઃ ખુંઠડા ભિી લમના ભાણવને રેલાની ભાત્રા ૧ થી ૨ ગ્રાભ છે. તે ખયભ શુઇ મત્ત પ્રકૃમતલાાને 

ભાિે વેલન ટશતાલશ નથી. તે નેત્રોદ્રિષ્િ ુને લીમભ ગિાડનાય છે.  

 

ગ ણધભો  
ુઅય લેદના ભતે ખુંઠડા ઔે ીયીમૂ સૌલાદભાું તીકા, તીૌણ, ગ ણભાું લકૂા (ર ક્ષ) ખયભ મતદ 

ઔયનાય, ુઅભ ઔપ તથા લાય દ ભિાડનાય ભકૂ તથા ર લચ લધાયનાય, ઝાડાને બેદનાય ુને ેિનાું 
(ુજીણભ લાય ના) દદો, ુઅપય, ફય, ખ, કૃમભગ દભ, શ્વાવ, ક્ષમ, ભખજની નફાુઇ, ખાુંડણ, 

લાય પ્રઔ, પ્રસતૂાને થમેર (સમૂતઔા) યખ, ભામવઔ વાપ ન ુઅલવ ું, ુમનોા, ુઈધયવ, શ્વાવ ુને 

લાય શય, ુઈતે્તજઔ, ઝાડ વાપ રાલનાય, યઔતશ ગ્ધ્ધ રાલનાય છે. તે લનજીઔય ુને સમૂતઔા યખ 

ભિાડનાય છે. 

 

 



 

 

ગ ણઔાયી રીભડ 

•થડા ાણીભાું રીભડાનાું ાન ુઈઔાીને ઔડઔ "ચા" ફનાલીને નાશલાના ાણીની ફારદીભાું ુઈભેયીને 

(થડાું િીાું યઝ લિયના ુઈભેયલાું) નાશલાથી ચાભડીના યખ થતા નથી.  
•ખની ાની ઔે એડીના દ કાલાભાું રીભડાન ઔડઔ ુઈઔા ફનાલીને હૂુંપા થલા દુઇને તેભાું ખ 

ફલા.  
•નાટયમે તેરભાું રીભડાન ું તેર ુઈભેયીને લાભાું નાકલાથી કડ, જૂ લખેયે લાની વભસૌમા નાળ 

ાભે છે. ુઅ તેર ુઠલાટડમે એઔલાય, એભ ત્રણ ુઠલાટડમાું સ ધી ઔે જફૃય રાખે તૌમાું સ ધી નાકવ ું. 

•લેવેરીનભાું ૧:૫ના પ્રભાણભાું રીભડાન ું તેર ુઈભેયીને ળયીય ય રખાડલાથી ભચૌછય દૂય બાખે છે. તે 

ુઈયાુંત ચાભડીનાું દદો, નાના-ભિા ગા ઔે થડ ું દાઝમા શમ તેના ય પામદાઔાયઔ છે.  

•ખાન વજ ઔે ળયદી શમ ત રીભડાનાું ૨ થી ૩ ાન નાકીને ુઈઔાેરા હૂુંપાા ાણીથી ઔખા 
ઔયલા, એનૌિી ફામટિઔ દલાની જફૃય નશીં ડે.  
•કીર-પડરી ય રીભડાના ાુઈડયને ાણીભાું ઔારલીને રખાડલ.  
•વાુઇનવની તઔરીપભાું રીભડાન ું તેર નેઝર ડ્રૌવ તયીઔે લાયી ળઔામ છે. (વલાય-વાુંજ ફે િીાું).  
•વાયાભાું વાયી ુને વસૌતી ફામેદ્રિસ્િવાુઇડ છે.  

•ઔાનભાું દ કાલ શમ ત ુઈઔાેરા રીભડાનાું હૂુંપાા ાણીનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાું રીભડાના તેરનાું 
િીાું ણ નાકી ળઔામ.  

•ુઅજઔાર પેરાતા લચઔનગ મનમા જેલા તાલભાું ણ રીભડ તથા ગીરમને લાિીને ીલાથી ુઔવીય 

ુઇરાજ થામ છે. શ્રી યાભદેલજી ભશાયાજ (મખળાસૌત્રી) ણ લચઔનગ મનમાના તાલભાું ુઅ ુઇરાજને 

ુઔવીય ખણાલે છે.  

•રીભડાની ડાીનાું દાુંતણ ઔયલાથી દાુંતન વડ ુિઔાલી ળઔામ છે.  

•સઔૂા ાન ુનાજભાું યાકલાથી ુનાજભાું ડતી જીલાત ુિઔાલામ છે, યુંત   દય ત્રણથી ચાય ભટશને 

ુઅ ાન ફદરલાું જફૃયી છે.  

•રીભડાન યવ ગડૂી ડલાને ટદલવે ીલાન ું ભાશાતૌમૌમ છે. એનાથી તાલ-ળયદી જેલા ચૈત્ર ભટશનાના 
યખથી ફચી ળઔામ છે.  

•રીભડાનાું ાુંદડાન ધૂ ઔયીને ભચૌછય બખાલી ળઔામ છે.  

•તેરન દીલ ઔય ત તે તેરભાું રીંફીન ું તેર થડ ું ુઈભેયલાથી ણ ભચૌછય દૂય બાખે છે.  



 

 

•રાુંફી ભાુંદખીભાું સુૂઇ યશલેાથી ડતાું ચાભઠાુંને રીભડાની થાયી દ્વાયા ુિઔાલી ળઔામ છે. (ચાદયની 
નીચે રીભડાનાું ાન ાથયીને થાયી ઔયલી) 
 

દાઝયા ય રખાડલાની દલા 

•દાઝેરા ગા ુઈય ઔઔડાલેલ ું તેર ચડલાથી ખફૂ પામદ થામ છે.  

•દાઝેરા ગા ય તયત જ ઔયેર ુથલા ફિાિ ઔાી ગવલાથી પલૌર થળે નટશ.  

•દાઝેરા ગા ય ભેંદીના ાનને લાિી ાણી વાથે ીવીને રખાડલાથી ુઅયાભ થામ છે.  

•દાઝેરા ગા ુઈય ાઔા ઔેાુંને ફયાફય ભવી, ચોંિાડી, ાિ ફાુંધલાથી તયત જ યાશત ુને ુઅયાભ 

થામ છે.  

•દાઝેરા ગા ય ત રવીન યવ ુને ઔયેર ુઈઔાીને ચડલાથી દાઝેરાની ફતયા ભિે છે તથા 

પલૌરા જકભ ઝડથી ર ઝાુઇ જામ.  

•ખયભ ાણી ઔે લયાથી દાઝી જલામ ત તે બાખ ય ચકાન રિ છાુંિલાથી ખફૂ ુઅયાભ થામ છે.  

•જકભ, ગા, ગભૂડાું, ચાુંદા, ળીતા જેભાું ફહ  ફતયા થતી શમ ત તેભાું ચકાન ફાયીઔ રિ-

ાુઈડયની જેભ ચાુંદા ય રખાડલાથી દાશ, ફતયા ભિે છે.  

•દાઝેરા ગા ય છુંદેર ઔાુંદ તયત જ રખાડલાથી ઝડથી યાશત થામ છે.  

•દાઝયા ુઈય પલૌરા ડયા શરેાું ઔાચા ફિાિા રુઇ થૌથય ય રવિી તેન રે રખાલી દેલ. 

ુઅનાથી દાઝયાની લેદના ુને ફતયા વભી જામ છે ુને પલૌરા થતા નથી ને ડાગ ડતા નથી. 

ટદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય ુઅ રે ઔયલ.  

•લડનાું ાનને ખામના ગીભાું લાિીને ફેરા બાખ ુઈય તેન રે ઔયલાથી તયત ફતયા ભિે છે.  

•દાઝયા ુઈય ઔેયવીન રખાડલાથી ગણી યાશત થામ છે તથા જરદી ફૃઝ ુઅલે છે.  

•દાઝયાના પલૌરા ુઈય પ્રથભ છાળ યેડલી ુથલા ઠુંડ ું ણી યેડવ ું. ક ુંલાયઠાની છાર ઔાઢીને ગાિ યવ 

દાઝયા ુઈય રખાડતા યશલે. ુઅનાથી ફતયા છી થામ છે ુને જરદી ફૃઝ ુઅલે છે.  

•ચણાના રિન ું ાતફૄું  ોાલણ દાઝયા ુઈય વાર ું  ઔાભ ઔયે 

 



 

 

કયજવ ું, કવ, ખજૂરી, દયાજ 
•ખાજયને લાિી તેભાું થડ ું ભીઠ ું નાકી ખયભ ઔયી કયજલા ુઈય ફાુંધલાથી કયજવ ું ભિે છે.  

•કાયેઔ ુથલા કજૂયના ઠલમાને ફાી તેની યાક ઔયૂ ુને ટશિંખ વાથે ભેલી કયજલા ય 

રખાડલાથી કયજવ ું ભિે છે.  

•ઔી ચનૂ ુને ાડકાય ભેલી ાણીભાું બીંજલી કયજલા ુઈય રખાડલાથી કયજવ ું ભિે છે.  

•તાુંદજાની બાજીના યવભાું વાઔય ભેલીને ીલાથી કવ ભિે છે.�  

•ઔાુંદાન યવ કયજલા ુઈય રખાડલાથી કયજવ ું ભિે છે.�  

•ફિાિા ફાપી તેના ઔિઔા ઔયી વશન થામ તેલા ખયભાખયભ કયજલા ુઈય ફાુંધલાથી કયજવ ું ભિે 

છે.�  

•કયજલા ુઈય રીભડાના ફાપેરા ાન ફાુંધલાથી, રીભડાન ુધો ઔ યવ વલાય-વાુંજ ીલાથી 

કયજવ ું ભિે છે.  

•ૈમાન ું દૂધ ુને િુંઔણકાયને ુઈઔતા ાણીભાું ભેલીને રે ઔયલાથી કયજવ ું� ુને કવ ભિે છે.  

•જલના રિભાું તરન ું તેર ુને છાળ ભેલીને રખાડલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•ઔર ું  કાલાથી ુને ઔર ું  ફાયીઔ લાિી ળયીયે ચડલાથી કુંજલા ભિે છે.  

•િભેિાુંના યવભાુંથી તેનાથી ફભણ ું ઔયેર ભેલીને ળયીય ય ભાલરળ ઔયી, ુધાભ ઔરાઔ છી સૌનાન 

ઔયલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•યાુઇને દશીંભાું ઘ ૂુંિીને તેભાું વશજે ાણી નાકી દયાજ ય ચડલાથી દયાજ ભિે છે.  

•ત લેયનાું ાન ફાી દશીંભાું લાિીને ચડલાથી કવ ભિે છે.  

•ુઅકા ળયીયે ખજૂરી ુઅલતી શમ ત વયમવમાના તેરથી ભાલરળ ઔયલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•ઔયેર ુને રીંબ ન યવ ભેલી ળયીય ુઈય ભાલરળ ઔયલાથી ખજૂરી, દાદય ભિે છે.  

•ત રવીના ાનન યવ ળયીય ુઈય ગવલાથી ખજૂરી ભિે છે.  

•ભધૌમભ ઔદન ું, કેતયભાું થત ું ફિાક ું ફાપી, તેની િીવ ઔયી યાતે્ર કયજલા ય મઔૂી ાિ ફાુંધી વલાયે 

છડી નાકલ, ુઅ યીતે દઢ ભાવ સ ધી ઔયલાથી જૂન ું શઠીલ ું સ ક ું કયજવ ું ભિે છે.  

•દાદય-કયજલા ુઈય ગાવતેરભાું ખુંધઔ ભેલીને રખાડલાથી કયજવ ું ભિી જામ છે.  

•કયજલા ુઈય ખામના છાણન ાિ ફાુંધલાથી કયજવ ું ભિે છે. 



 

 

વજ-મઢૂ ભાય 

ઔડલા રીભડાના ાન ફાઔીને વાધાયણ ખયભ શમ તૌમાયે વજા ય ફાુંધલાથી વજ ુઈતયે છે.  

 

રમલિંખ લાિી તેન રે વજા ુઈય ચડલાથી વજ ુઉતયે છે. 

યાુઇ ુને વુંચ લાિીને રે ઔયલાથી વજ ુઉતયે છે. 

શદય ુને ઔી ચનૂાન રે ઔયલાથી મઢૂભાયન વજ ુઉતયે છે. 

લાખલાથી ઔે ભચઔડાલાથી ુઅલેર વજ શદય ુને ભીઠાન રે ઔયલાથી ભિે છે. 

તર ુને મૂા કાલાથી વજ ભિે છે. 

તાુંદજાના ાનન રે ઔયલાથી વજ ભિે છે. 

ધાણાને રિની વાથે ભેલી તેન રે ઔયલાથી વજ ભિે છે. 

ુઅભરીનાું ાન ુને મવિંધલ-ભીઠ ું લાિી તેન ખયભ રે વજા ય ઔે ઝરાુઇ ખમેરા વાુંધા ય 

ચડલાથી વજ ુઉતયે છે. 

મઢૂભાય ઔે ભચઔડામેરા શાડઔાું ય ુઅભરીને ુઅલાનાું ાનન રે ઔયી રખાડલાથી વજ ુઉતયે 

છે. 

મળિંખડાની છાર ગવીને રે ઔયલાથી વજ ને દ ુઃકાલ ભિે છે. 

રવણ, શદય ુને ખને ભેલીને તેન રે મઢૂભાય ય ઔયલાથી ુઅયાભ ભે છે. 

વયમવમા ઔે તરના તેરભાું થડ ુજભ નાકી તેર ખયભ ઔયી તેરન ું વુંમધલાના વજા ય ભાલરળ 

ઔયલાથી ુઅયાભ થામ છે. 

ભીઠ ું રવિીને ચડલાથી વજ ુઉતયી જામ છે. 

ત રવીનાું ાનને ીવીને વજા ય રખાડલાથી વજ ુઉતયી જામ છે. 

જામપને વયમવમાના તેરભાું ભેલીને વાુંધાન વજા ય રે ઔયલાથી જઔડામેરા વાુંધા છિા થુઇ 

વજા ભિે છે. 

મઢૂભાય ઔે ભચ ય રશચ ુંફઔન વાુઈથ ર મઔૂલાથી તયત જ ુઅયાભ થામ છે. રશચ ુંફઔ રાઔડી 
જેવ ું બૌરઔ ુઅઔાયન ું શવ ું જુઇએ ુને નથભ ર ળયીયના ફીજા બાખને ુડે નટશ તેની ઔાજી રેલી. 
 



 

 

કીરના ગયખ્થ  ુઈચાય 
દૂધની ભરાુઇ વાથે ભીંઢણ ગવીને કીર ુઈય રખાડલાથી કીર ભિે છે.  

જામપને દૂધની ભરાુઇભાું ગવીને કીર ુઈય રખાડલાથી કીર ભિે છે.  

નાયુંખીની છાર ગવલાથી કીર ભિે છે.  

રીરા નાલમેયન ું ાણી યજ ીલાથી ુને થડાઔ નાલમેયના ાણીથી ભોં ધલાથી કીર ભિે છે. 

છાળ લડ ેભોં ધલાથી કીરના ડાગ ુને ભોં ુઈયની ઔાાળ દૂય થામ છે. 

યાતે્ર સતૂી લકતે ખયભ ાણીથી ભઢ ું ધવ ું, છી ચાયીને દૂધભાું ગવી રે ફનાલી ભઢા ય 

રખાલી સુૂઇ જવ ું. વલાયભાું વાબ થી ભોં ધવ ું. ુઅ પ્રમખથી કીર ભિે છે. 

ઔાચા ૈમાને ઔાલાથી જે દૂધ જેવ ું પ્રલાશી નીઔે તે કીર ુઈય દયયજ થડા ટદલવ રખાડલાથી 
કીર ઔામભ ભાિે જડમૂથી ભિી જળે. 

ખફૂ ાઔી ખમેરા ૈમાને છરીને, છુંદીને તેન ું ભાલરળ ભઢા ય ઔયવ ું, ુંદય લીવ મભમનિ છી તે 

સ ઔાુઇ જામ તૌમાયે ાણીથી ધુઇ નાકવ ું ને જાડા ટ લાર લડે ભઢાને વાયી યીતે લછૂીને જલ્દી ઔયેર 

રખાડવ ું. એઔ ુઠલાટડમા સ ધી ુઅ યીતે ઔયલાથી ભઢા ુઈયના કીરના ડાગ ભિે છે. ભઢાની 
ઔયચરી ુને ઔાાળ દૂય થામ છે. 

મૂાનાું ાનન યવ ચડલાથી ુઠલાટડમાભાું કીર ભિે છે. 

ત રવીના ાનના યવભાું રીંબ ન યવ ુથલા ુઅદ ન યવ ુઈભેયી ભઢા ય રખાડલાથી ુને સ ઔાુઇ 

જામ છી ાણીથી ભોં ધુઇ નાકલાથી ભઢા ુઈયના ઔાા ડાગ દૂય થામ છે. 

ાઔા િાભેિાને ઔાીને તેની ચીય કીર ય ધીયે ધીયે રખાડીને થડી લાય સ ઔાલા દ. તૌમાય ફાદ વશજે 

ખયભ ાણીથી ભોં વાપ ઔયલાથી કીર ભિે છે. 

સ કડ ુને ુઅભાના ાુઈડય ભઢા ુઈય ચડીને થડા સ ઔામા ફાદ, રીભડાનાું ાન નાકેરા 
ાણીથી ભોં ધલાથી કીર ભિે છે. 

ઔાચી વાયી ુથલા જામપ ાણીભાું ગવીને રખાડલાથી કીર ભિે છે. 

ઔફજજમાત 
ુજભ ુને વનામ કીન ું ચણૂભ હૂુંપાા ખયભ ાણી વાથે રેલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ાઔાું િભેિાુંન એઔ ઔ યવ ીલાથી આંતયડાુંન ભ છિ ડી ઔફજજમાત ભિે છે. 

નયણા ઔઠે વલાયભાું થડ ું ખયભ ાણી ીલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

યાતે્ર વશજે ખયભ ઔયેરા ાણીભાું થડ ું ભીઠ ું નાકી ીલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 



 

 

રીંબ ન યવ ઠુંડા ુથલા ખયભ ાણીભાું વલાયે ુને યાતે્ર ીલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

કજૂય યાતે્ર રાી યાકી, વલાયે ભવી, ખાીને ુઅ ાણી ીલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ઔાી ોાક્ષને યાતે્ર ઠુંડા ાણીભાું રાી યાકી, વલાયે ોાક્ષને ભવી, ખાી તે ાણી ીલાથી 
ઔફજજમાત ભિે છે. 

ખયભ ાણીભાું એઔ ચભચી ુઅદ ન યવ, એઔ ચભચી રીંબ ન યવ ને ફે ચભચી ભધ ભેલી ીલાથી 
ઔફજજમાત ભિે છે. 

યાતે્ર સતૂી લકતે એઔાદફે વુંતયા કાલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ત્રણ ગ્રાભ ભેથીન ું ચણૂભ વલાય-વાુંજ ખ ુને ાણી વાથે રેલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ચાય ગ્રાભ શયડે ને એઔ ગ્રાભ તજ વ ગ્રાભ ાણીભાું ખયભ ઔયી તે ુઈઔા યાતે્ર તથા વલાયના શયભાું 
ીલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

યજ વલાયે એઔ ગૌરાવ ઠુંડા ાણીભાું ુને યાતે્ર દૂધભાું ફે ચભચી ભધ ભેલીને ીલાથી ઔફજજમાત 

દૂય થામ છે. 

ુજભાના ચણૂભભાું વુંચય (વુંચ) નાકી પાઔલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

જામપ રીંબ ના યવભાું ગવીને તે ગવાય રેલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

જમૌમા છી એઔાદ ઔરાઔે ત્રણથી ાુંચ ટશભેજ ખફૂ ચાલીને કાલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ઔાુંદાને ખયભ યાકભાું ળેઔી, યજ વલાયે કાલાથી ઔફજજમાત ભિે છે. 

ઔફજજમાત શમ ુને ભકૂ છી રાખતી શમ ત સ ૂુંઠ, ીય, જીર , વીંધાલણૂ, ઔાાું ભયી વયકે બાખે 

રુઇ,લાિી, ચણૂભ ફનાલી, જમૌમા છી ફે ગ્રાભ દયયજ રેલાથી ઔફજજમાતભાું પામદ થામ છે. 

દૂધ ુથલા નલળેઔા ાણી વાથે ચિી લટયમાી યજ પાઔલાથી ઔફજજમાત દૂય થામ છે. 

 
 

ુઈધયવ-કાુંવી 
•ઔાુંદાના યવભાું ભધ ભેલીને ીલાથી ખભે તેલી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ઔાુંદાન ુઈઔા ઔયી ીલાથી ઔપ દૂય થુઇ ુઈધયવ ભિે છે.  

•રીંબ ના યવભાું તેનાથી ચાયખણ ું ભધ ભેલીને ચાિલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•રમલિંખને ભોંભાું યાકી ચવૂલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ભયીન ું ચણૂભ દૂધભાું ુઈઔાી ીલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ભયીન ું ચણૂભ વાઔય, ગી વાથે ભેલી ચાિલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  



 

 

•એઔ ચભચી ભધ ુને ફે ચભચી ુઅદ ન યવ ભેલી ીલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•થડી ટશિંખ ળેઔી, તેને ખયભ ાણીભાું ભેલી, ીલાથી ુઈધયવ ભિે છે. ોાક્ષ ુને વાઔય ભોંભાું યાકી 

ચવૂલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•રવણની ઔીને ઔચયી, િરી ફનાલી, તેની લાવ રેલાથી ભિી ુઈધયવ (હ  મિંખ), ઔપ ભિે છે.  

•રવણન ૨૦ થી ૨૫ િીાું યવ ળયફતભાું ભેલી ટદલવભાું ચાય ચાય ઔરાઔને અંતયે ીલાથી ભિી 

ુઈધયવ (હ  મિંખ/ઔપ)ભિે છે.  

•દાડભના પની છારન ટ ઔડ ભોંભાું યાકી ચવૂલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ુઅભરીના ટઔચઔૂાને ળેઔી, તેનાું છતયાું ઔાઢી નાકી, ટઔચઔૂાન ું ફાયીઔ ચણૂભ ફનાલી ભધ ુને ગીભાું 

ભેલીને ીલાથી ુઈધયવ ઔે ઔપભાું રશી ડત ું શમ ત ભિે છે.  

•થડી કજૂય કાુઇ ુઈયથી થડ ું ખયભ ાણી ીલાથી ઔપ ાત થુઇ નીઔી જળે ુને ુઈધયવ તથા 

દભ ભિળે.  

•ખયભ ઔયેરા દૂધભાું શદય ુને ગી ભેલી ીલાથી ુઈધયવ ુને ઔપ ભિે છે.  

•યાતે્ર ભીઠાની ઔાુંઔયી ભોંભાું યાકી મઔૂલાથી ુઈધયવ છી ુઅલળે.  

•ફુદીનાન યવ ીલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ુધાભ તરા જેિલ ું ભધ ટદલવભાું ચાય લાય ચાિલાથી ઔપ છુિ ડી જામ છે ુને ુઈધયવ ભિે છે.  

શદય ુને ભીઠાલાા તાજા ળેઔેરા ચણા-એઔ મ ઠ્ઠી જેિરા-વલાયે તથા યાતે્ર સતૂી લકતે કાલાથી 

(ુઈયથી ાણી ન ીવ ું) ઔામભી ળયદી ુને ુઈધયવ યશતેી શમ તે ભિે છે.  

•ભીઠ ું ુને શદયલા ળેઔેર ુજભ જમૌમા છી મ કલાવ તયીઔે કાલાથી ુઈધયવ ુને ળયદી ભિે 

છે.  

•શદય ુને સ ૂુંઠ વલાયવાુંજ ભધભાું ચાિલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•શદયને તાલડીભાું ળેઔી તેની ખાુંખડી ભોંભા યાકી ચવૂલાથી ઔપની કાુંવી ભિે છે.  

•નલળેઔા ાણી વાથે ુજભ કાલાથી ઔપની કાુંવી ભિે છે.  

•ત રવીન યવ વાઔય વાથે ીલાથી ુઈધયવ ુને છાતીન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•યાતે્ર થડાઔ ળેઔેર ચણા કાુઇ, ુઈય ાણી લખય સુૂઇ જલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ુયડવૂીનાું ાનના યવ વાથે ભધ રેલાથી ુઈધયવ ભિે છે.  



 

 

•કાુંડ વાથે ફે િીાું ઔેયવીન ટદલવભાું ત્રણ-ચાય લાય ચાિલાથી ભિી ુઈધયવ ભિે છે.  

•ઔેના ાનને ફાી, બસૌભ ફનાલી, તે બસૌભ દળ ગ્રાભની ભાત્રાભાું ટદલવભાું ત્રણલાય ભધ વાથે 

ચાિલાથી ુઈિાુંટિમાભાું યાશત થામ છે. 

 

ઔપ 
ઔાુંદાન ુઈઔા ીલાથી ઔપ ભિે છે. 

ુધાભ તરા જેિલ ું ભધ ટદલવભાું ચાય લાય ચાિલાથી ઔપ ભિે છે. 

દઢથી ફે તરા ુઅદ ુંના યવભાું ભધ ભેલી ચાિલાથી ઔપ ભિે છે. 

ત રવીન યવ ૩ ગ્રાભ, ુઅદ ન યવ ૩ ગ્રાભ ુને એઔ ચભચી ભધ વાથે રેલાથી ઔપ ભિે છે. 

એરચી, મવિંધલ, ગી ુને ભધ બેખાું ઔયીને ચાિલાથી ઔપ ભિે છે. 

દયયજ થડી કજૂય કાુઇ ુઈય ાુંચ ઘ ૂુંિડા ખયભ ાણી ીલાથી ઔપ ાત થુઇને ફશાય નીઔે ુને 

પેપવાું વાપ ફને છે. 

ુઅદ ન યવ, રીંબ ન યવ ુને મવિંધલ ભેલી જભતાું શરેાું રેલાથી ઔપ, શ્વાવ ુને ુઈધયવ ભિે છે. 

દૂધભાું શદય, ભીઠ ું ુને ખ નાકી ખયભ ઔયી ીલાથી ઔપ ભિે છે. 

યાતે્ર સતૂી લકતે ત્રણચાય તરા ળેઔેરા ચણા કાુઇ ુઈય ાળેય દૂધ ીલાથી શ્વાવ નીભાું એઔઠ 
થમેર ઔપ નીઔી જામ છે. 

 
 

ુમનોા – ઊંગ ન ુઅલલી 
સતૂાું શરેા ઠુંડા ાણી લડે શાથ-ખ ધુઇ� ભાથાભાું તેર નાકલાથી� ઊંગ ુઅલે છે. 

ચથા બાખન ું જામપ ાણી વાથે રેલાથી ઊંગ ુઅલે છે. 

ઔાુંદાન ું યામત  ું યાતે્ર કાલાથી વયવ ઊંગ ુઅલે છે. 

ીયીમૂના ચણૂભની પાઔી રેલાથી ુને ખે દીલેર ગવલાથી વાયી ઊંગ ુઅલે છે. 

ખ વાથે ખુંઠડાન ું ચણૂભ કાલાથી ુને ુઈય ખયભ દૂધ ીલાથી ઊંગ ુઅલે છે. 

ક ભા યીંખણને ળેઔી, ભધભાું ભેલી સતૂી લકતે રેલાથી વયવ ઊંગ ુઅલે છે. 

લટયમાી, દૂધ ુને વાઔયન ું ઠુંડ ું ળયફત ીલાથી ઊંગ વાયી ુઅલે છે. 

જામપ, ીયીમૂ તથા વાઔય દૂધભાું નાકી ખયભ ઔયી સતૂી લકતે ીલાથી વયવ ઊંગ ુઅલે છે. 



 

 

૨ થી ૩ ગ્રાભ કવકવ લાિીને વાઔય ુને ભધ ુથલા વાઔય ુને ગી વાથે સતૂી લકતે રેલાથી ઊંગ 

વયવ ુઅલે છે. 

ખફૂ મલચાય, લાય  ઔે વદૃ્ધાલસૌથાને રીધે લાય  લધી જલાથી યાતની ઊંગ ુઉડી જામ તૌમાયે ખુંઠડાન ું 
ચણૂભ ફે ગ્રાભ જેિલ ું ખ તથા ગી વાથે કાલાથી ઊંગ ુઅલી જામ છે. 

દૂધભાું કાુંડ ુને ખુંઠડાન ું ચણૂભ નાકી ુઈઔાી ીલાથી ઊંગ ુઅલે છે. 

યાતના સતૂી લકતે ભધ ચાિલાથી ઊંગ જરદી ુઅલી જામ છે. 

 

દાુંતની-ીડા 
ટશિંખને ાણીભાું ુઈઔાી તેનાું ઔખા ઔયલાથી દાુંતન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

દાુંત શારતા શમ ુને દ ુઃકાલ થત શમ ત ટશિંખ ુથલા ુક્કરઔય દાુંતભાું બયાલલાથી ુઅયાભ થામ 

છે. 

વલાયના શયભાું ઔાા તર ખફૂ ચાલીને, કાુઇને, ુઈય થડ ું ાણી ીલાથી દાુંત ભજબતૂ ફને છે. 

લડની લડલાુઇન ું દાુંતણ ઔયલાથી શરતા દાુંત ભજબતૂ ફને છે. 

તરન ું તેર શથેીભાું રુઇ આંખા લડે ેઢા ય ગવલાથી શારતા દાુંત ભજબતૂ ફને છે. 

રીંબ ન યવ દાુંતના ેઢા ય ગવલાથી દાુંતભાુંથી નીઔત ું રશી ફુંધ થામ છે. 

તરના તેરન ઔખ ભઢાભાું દવ-ુંદય મભમનિ બયી યાકલાથી ામટયમા ભિે છે ુને દાુંત ભજબતૂ 

ફને છે. 

વયમવમાના તેર વાથે ભીઠ ું ભેલીને દાુંત ગવલાથી ામટયમા ભિે છે. 

ફુરાલેરી પિઔડીન ાુઈડય દાુંતના ેઢા ય દફાલલાથી દાુંતભાુંથી નીઔત ું રશી ફુંધ થામ છે. 

દાુંતન ું ેઢ ું સ જી ખય ું શમ ત ભીઠાના ખાુંખડાથી તેને પડી તેના ય ફુરાલેરી પિઔડીન ાુઈડય 

રખાડલાથી દ ુઃકાલ ભિે છે. 

તેર, રીંબ ન યવ ુને ભીઠ ું ભેલી દાુંતે ગવલાથી દાુંતન દ ુઃકાલ, દાુંતની ીાળ ુને દાુંતભાુંથી 
નીઔત ું રશી ફુંધ થામ છે. 

વપયજનના યવ વડા વાથે ભેલી દાુંત ગવલાથી દાુંતભાુંથી નીઔત ું રશી ફુંધ થામ છે ુને દાુંતની 
છાયી ભિે છે. 

ાઔાું િાભેિાુંન યવ ૫૦ ગ્રાભ જેિર ટદલવભાું ત્રણ લાય ીલાથી દાુંતભાુંથી નીઔત ું રશી ફુંધ થામ 

છે. 

દાુંતભાું વડ રાખે ત ભીઠાના ાણીના ઔખાું લાયુંલાય ઔયલાથી ુઅયાભ ભે છે. 



 

 

ઔપીન ુઈઔા ઔયી તેના ઔખા ઔયલાથી દાુંતન વડ ુને દાુંતન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ઔાુંદ કાલાથી દાુંત વપેદ દૂધ જેલા થામ છે. 

યજ વલાયે ભેથી ાણીભાું રાીને નયણે ઔઠે કાલાથી ામટયમા ભિે છે. 

ત રવીનાું ાન ચાલલાથી ુને ત રવીનાું ાનનાું ુઈઔાાના ઔખા ઔયલાથી દાુંત ુને ેઢાું ભજબતૂ 

ફને છે. 

રા થુઇ ખમેર ુને ઔશલાુઇ ખમેર દાુંતના રાણભાું રમલિંખ ુને ઔયૂ ુથલા તજ ુને ટશિંખ 

લાિી દફાલી રેલાથી ુઅયાભ ભે છે. 

દાુંત ીા ડી ખમા શમ ત ીવેલ ું ભીઠ ું ુને કાલાન વડા ભેલીને દાુંતે ગવલાથી ીાળ ભિે છે. 

દાઢ દ ુઃકતી શમ ત ગાવતેર ુથલા ગ્સ્ટયિન ું ભૂડ ું ફનલી તેની ુઈય ઔયૂ બબયાલી, દ ુઃકતી દાઢ 

ુઈય મઔૂવ ું. 
જાુંબ ના ઝાડની છાર ધુઇ, સૌલચૌછ ઔયી, ુધઔચયી કાુંડી, ળેય ાણીભાું નાકી ુઈઔાલી, ુડધ ળેય 

ાણી ફાઔી યશતેાું તે ાણી ઠુંડ  ઔયી ઔખા ઔયલાથી દાુંતનાું ેઢા ભજબતૂ થામ છે તથા ામટયમા 
ભિે છે. 

લડન ું દૂધ લડના ત્તા ુઈય રુઇ તેની ેઢાું ુઈય ભાલરળ ઔયલાભાું ુઅલે ત શારતા દાુંત ણ ભજબતૂ 

યીતે ચિી જામ છે. 

૧૦ ગ્રાભ ભયી ુને ૨૦ ગ્રાભ તભાક ની ઔાી યાક ફાયીઔ ીવી વલાય-વાુંજ દાુંતે ગવલાથી 
ામટયમાભાું પામદ થામ છે. 

જીયાને ળેઔીને કાલાથી ામટયમાની દ ખુંધ દૂય થામ છે. 

 

ઔાનની ીડા : ગયેલ  ન સ્કા 
તેરભાું રવણની ઔી ઔઔડાલીને, તે તેરનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનના વણઔા ુને ઔાનની યવી 
ભિે છે.  

•ુઅદ ન યવ વશજે ખયભ ઔયી ઔાનભાું નાકલાથી વણઔા ભિે છે.  

•ભધનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનન દ ુઃકાલ ુને યવી ભિે છે. 

•તરના તેરભાું ટશિંખ નાકી ુઈઔાી તે તેરનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•ત રવીના યવનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનન દ ુઃકાલ ુને વણઔા ભિે છે ુને ર  નીઔત ું શમ 

ત તે ફુંધ થામ છે.  

•ઔાુંદાન યવ ુને ભધ ભેલી તેનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનના વણઔા ુને દ ુઃકાલ ભિે છે.  



 

 

•નાખયલેરના ાનન યવ ખયભ ઔયી તેનાું િીાું નાકલાથી ઔાનના વણઔા ુને દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•આંફાના ાનન યવ ખયભ ઔયી તેનાું િીાું નાકલાથી ઔાનના વણઔા ુને દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•ફુરાલેરી પિઔડી ુને શદય બેખી ઔયી ઔાનભાું નાકલાથી ઔાન ાક્ય શમ ુને યવી નીઔતા શમ 

ત તે ભિે છે.  

•લટયમાી ુધઔચયી લાિીને ાણીભાું ખફૂ ુઈઔા. તે ાણીની લયા દ ુઃકતા ઔાન ય રેલાથી 
ઔાનની ફશયેાળ, ઔાનન ું શૂ ુને ઔાનભાું થત ુલાજ ભિે છે.  

•તેરભાું થડી યાુઇ લાિીને ઔાનના વજા ુઈય રે ઔયલાથી વજ ભિે છે.  

•ઔાનભાું ઔુઇ જીલજ ુંત   બયાુઇ ખય ું શમ ત વયમવમાનાું તેરનાું િીાું નાકલાથી તે ભયી જામ છે.  

•વપેદ ઔાુંદાના યવનાું િીાું યજ ફે લકત નાકલાથી ફશયેાળ ભિે છે.  

•ઔાનભાું ફખાુઇ, ઔાનકજૂય જેલા જીલજ ુંત   ખામ શમ ત તે ભધ ુને તેર બેખા ઔયી ઔાનભાું િીાું 
નાકલાથી પામદ થામ છે, ઔાનન ું શૂ ુને યવી ણ ભિે છે.  

•ઔાનની ફશયેાળ દૂય ઔયલા ાુંચ-વાત ેળાફનાું િીાું દયયજ નાકતા યશલેાથી ફશયેાળ દૂય થામ છે.  

• ઔાન દ ુઃકત શમ ત મૂાના ાનન યવ વશજે ખયભ ઔયી ઔાનભાું નાકલાથી દ ુઃકાલ ુને વણઔા 
ભિે છે. 

 
 
 
 

ુળગ્ક્ત – નફાુઇ 
ખાજયન યવ ીલાથી ળયીયભાું વાયી ળગ્ક્ત ુઅલે છે. જેને ુળગ્ક્ત યશતેી શમ તેને ખાજયન યવ ખફૂ 

પામદાઔાયઔ થામ છે.  

•જમૌમા છી ત્રણચાય ાઔાું ઔેાું કાલાથી ુળગ્ક્ત દૂય થામ છે.  

•એઔ ઔ દૂધભાું એઔ ચભચી ભધ નાકી ીલાથી ુળગ્ક્ત દૂય થામ છે.  

•અંજીયને દૂધભાું ુઈઔાીને કાલાથી ુને દૂધ ીલાથી ળગ્ક્ત ુઅલે છે. રશી લધે છે.  

•કજૂય કાુઇ, ુઈયથી ગી ભેલેલ ું ખયભ દૂધ ીલાથી, ગા લાખલાથી ઔે ગાભાુંથી  ષૌઔ રશી લશી 
જલાથી ુઅલેરી નફાુઇ-ુળગ્ક્ત દૂય થામ છે.  

•યજ વલાયે ુને યાતે્ર સતૂી લકતે વાઔય ુને વનામકૂી વયકે બાખે રુઇ ચ ૂૌણભ પાઔલાથી ુળગ્ક્ત ભિે 

છે.  

•વપેદ ઔાુંદ ચખૌકા ગીભાું ળેઔીને કાલાથી ળાયીટયઔ નફાુઇ, પેપવાની નફાુઇ, ધાત  ની નફાુઇ 

દૂય થામ છે.  



 

 

•ભવુંફીન યવ ીલાથી ળયીયની નફાુઇ દૂય થામ છે.  

•ાુંચ ેળી કજૂય ગીભાું વાુંતીને બાત વાથે કાલાથી ુને ુધો ઔરાઔ ઊંગ રેલાથી નફાુઇ દૂય 

થુઇ ળગ્ક્ત ુને લજન લધે છે.  

•એઔ સકૂ ું અંજીય ુને ાુંચદવ ફદાભ ુને વાઔય દૂધભાું ુઈઔાીને ીલાથી રશીની શ દ્ઘદ્ધ થુઇ, ખયભી 
ભિી, ળયીયભાું ળગ્ક્ત લધે છે.  

•દૂધભાું ફદાભ, ીસૌતાું એરચી, ઔેવય ુને કાુંડ નાકી ુઈઔાીને ીલાથી ખફૂ ળગ્ક્ત ુઅલે છે.  

•ચણાના રિન ભખવ, ભશનથા ુથલા ભૈસયૂ ફનાલી યજ કાલાથી તભાભ પ્રઔાયની નફાુઇ દૂય 

થામ છે ુને ળગ્ક્ત ુઅલે છે.  

•પણખાલેરા ચણા યજ વલાયે કાલાથી ળયીય ફલાન ુને  ષૌિ ફને છે. ટઔિંભતી દલા ઔયતાું ુઅ 

ુઈામ વસૌત ુને વચિ છે. ણ ચણા ચે તેિરા ભાપઔવય જ કાલા.  
•ગીભાું ળેઔેરા ઔાુંદા વાથે ળીય કાલાથી ભાુંદખીભાુંથી ુઉઠયા છી ુઅલેરી ુળગ્ક્ત દૂય થુઇ જરદી 
ળગ્ક્ત ુઅલે છે.  

•ભેથીનાું ક ભાું ાનન ું ળાઔ ફનાલીને કાલાથી રશીન સ ધાય થુઇ ળગ્ક્ત ુઅલે છે.  

•સઔૂી કાયેઔન ું ૨૦૦ ગ્રાભ ચણૂભ ફનાલી, તેભાું ૨૫ ગ્રાભ સ ૂુંઠન ું ચણૂભ નાકી ફાિરી બયી દેલી, તેભાુંથી ૫ 

થી ૧૦ ગ્રાભ ચણૂભ ૨૦૦ ગ્રાભ દૂધભાું ુઈઔાી, તેભાું જફૃય જેિરી કાુંડ નાકી, વલાયે ીલાથી ળગ્ક્ત ુઅલે 

છે. 

 

ઔભયન દ ુઃકાલ – વુંમધલા 
દઢ-ફે તરા ભેથી યજ પાુંઔલાથી લા ભિે છે.  

•ઔુઇણ પ્રઔાયના શૂ-ડકાું, છાતી, હ્રદમ ઔે ભાથાભાું દ ુઃકાલ શમ તૌમાયે ત રવીન યવ ખયભ ઔયીને 

તેના ય ભાલરળ ઔયલાથી તયત ુઅયાભ થામ છે. ુઅલા પ્રવુંખે ફે ચભચી ત રવીન યવ ી જલ.  

•ભેથીને થડા ગીભાું ળેઔી તેન રિ ઔયલ, તેભાું ખ, ગી ુઈભેયીને રાડ  ફનાલી રેલા. ુઅ રાડ  ૮-૧૦ 

ટદલવ કાલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ુને વુંમધલા ભિે છે. જઔડાુઇ ખમેરાું અંખ છિાું ડે છે ુને શાથ-ખે 

થતી ઔતય ણ ભિે છે.  

•ુજભ ુને ખ વયકે બાખે ભેલી વલાય-વાુંજ કાલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•સ ૂુંઠ ુને ખકર  વયકે બાખે રુઇ તેન ુઈઔા ઔયી યજ વલાયે ીલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•સ ૂુંઠન ું ચણૂભ ખયભ ાણી વાથે પાઔલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ભિે છે.  



 

 

•કજૂયની ાુંચ ેળીન ુઈઔા ઔયી, તેભાું ુધો તર ભેથી નાુંકી ીલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•સ ૂુંઠ, રવણ, ુજભ ુને યાુઇ નાકીને તેર ખયભ ઔયી તેન ું ભાલરળ ઔયલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ ભિે છે 

તેભજ દ ુઃકતાું વાુંધાભાું ુઅયાભ થામ છે.  

•સ ૂુંઠ ુને ટશિંખ નાકીને તેર ખયભ ઔયી તેન ું ભાલરળ ઔયલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ તથા ળયીય જઔડાુઇ 

ખમેલ ું શમ ત તે ભિે છે. વાુંધાન દ ુઃકાલ ણ ભિે છે.  

•યાુઇના તેર વાથે ઔાુંદાન યવ ભેલીને ભાલરળ ઔયલાથી વુંમધલાન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•ુઅદ ના યવભાું વશજે ભીઠ ું નાકી તેન ું ભાલરળ ઔયલાથી વુંમધલાન દ ુઃકાલ ભિે છે ડઔ યશી ખુઇ શમ 

ત તે ણ ભિે છે.  

•જામપને વયમવમાના તેરભાું ગવી ભાલરળ ઔયલાથી જઔડામેરા વાુંધા છિા ડે છે ુને વુંમધલા ભિે 

છે.  

•રમલિંખન ું તેર ગવલાથી વુંમધલાન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•ધાણા ૧૦ ગ્રાભ ુને સ ૂુંઠ ત્રણ ગ્રાભ રુઇ, લાિી તેન ુઈઔા ફનાલી, તેભાું ભધ નાકી ીલાથી 

ડકાન દ ુઃકાલ તથા છાતીન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•સ ૂુંઠ, વાજીકાય ુને ટશિંખન ું ચણૂભ ખયભ ાણીભાું રેલાથી વલભ પ્રઔાયના શૂ ભિે છે.  

•જીર ું , ટશિંખ ુને મવિંધલની પાઔી ગી વાથે રેલાથી શૂ ભિે છે.  

•એઔ ચભચી ળેઔેરી ટશિંખ થડા ખયભ ાણીભા ીલાથી ડકાન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•સ ૂુંઠન ુઈઔા ઔયી, તેભાું એઔ ચભચી ટદલેર નાુંકીને ીલાથી વુંમધલાન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

ઔાચા ફિાિાની છાર ઔાઢયા લખય ટ ઔડા ઔયી તેન યવ ઔાઢી ત યત જ ીલાથી વુંમધલાભાું ગણ પામદ 
થામ છે.  

•તાુંફાના લાવણભાું ુઅકી યાત યાકેલ ું ાણી વલાયે નયણા ઔઠે ીલાથી વુંમધલાભાું પામદ થામ છે.  

•દટયમાના ાણીભાું મનમમભત સૌનાન ઔયલાથી વુંમધલાના દદીને ખફૂ જ પામદ થામ છે. દટયમાના 
ાણીભાું સૌનાન ઔયલાન ું ળક્ય ન શમ ત દટયમાુઇ ભીઠ ું ખયભ ાણીભાું ખાી તેનાથી સૌનાન ઔયવ ું.  
•ઔોચાુંના ફીજ ૧ ટઔર રુઇ વાુંજે ાણીભાું રા. વલાયે તેનાું પતયાું ુઈકાડીને તેન ખબભ તડઔાભાું 
સઔૂલી દ. સ ઔામા ફાદ તેન ું ચણૂભ ફનાલી ત્રણ ગ્રાભ ચણૂભ વાથે ૧ ગ્રાભ ુશ્વખુંધાન ું ચણૂભ ભેલી યજ 

વલાયે ુને યાતે્ર જમૌમાું શરેાું ખયભ દૂધ વાથે રેલાથી વુંમધલા તથા રઔલાના યખીને પામદ થામ 

છે.  



 

 

•સ ૂુંઠન ઔાઢ ફનાલીને ીલાથી વાુંધાન દ ુઃકાલ ભિે છે.  

•વાુંધાના દ ુઃકાલાભાું ઔેયવીન જયા ખયભ ઔયી ભાલરળ ઔય. 
 

ેિના દદોના દ :કાભાું ુઅય લેદ 
ુજભ પાઔી ુઈય ખયભ ાણી ીલાથી ેિન દ ુઃકાલ, ુજીણભ ુને લાય  ભિે છે. 

ુઅદ  ુને રીંબ ના યવભાું ુધી ચભચી ભયીન ું ચણૂભ નાકી ીલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ુજભ ુને ભીઠ ું લાિીને તેની પાઔી રેલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ુઅદ  ુને ફુદીનાના યવભાું મવિંધલ નાકીને ીલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ુઅદ ન યવ એઔ ચભચી ુને રીંબ ન યવ ફે ચભચી ભેલી તેભાું થડી વાઔય નાકીને ીલાથી ઔુઇ 

ણ જાતના ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ળેઔેરા જામપન ું એઔ ગ્રાભ ચણૂભ ખયભ ાણી વાથે રેલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

જમૌમા છી ઔેિરાઔને ૨-૩ ઔરાઔે ેિભાું વકત દ ુઃકાલ થામ છે તે ભાિે સ ૂુંઠ, તર ુને ખ વયકે 

બાખે રુઇ દૂધભાું નાકી વલાય-વાુંજ રેલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

રીંબ ના યવભાું થડ ાડકાય ભેલી ીલાથી ેિન દ ુઃકાલ ને� ુઅપય ભિે છે. 

ત રવીન યવ ુને ુઅદ ન યવ વયકે બાખે રુઇ, વશજે ખયભ ઔયી, ીલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ખ ુને ચનૂ બેખા ઔયી ખયભ ાણી વાથે રેલાથી ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ુજભ ુને વુંચન ું ચણૂભ પાઔલાથી ખેવ ભિે છે. 

ચીઔણી વાયીન ા તર ભઔૂ ભા ભઠ્ઠાભાું વલાયે રેલાથી ખેવ ભિે છે. 

રીંબ ના યવભાું મૂાન યવ ભેલી જમૌમા છી થત દ ુઃકાલ ુને ખેવ ભિે છે. 

ઔઔભન ુઈઔા ઔયી, તેભાું થડ ું ભીઠ ું નાકી, ીલાથી ેિન લાય  ુને ખ ભિે છે. 

વાઔય ુને ધાણાન ું ચણૂભ ાણીભાું ીલાથી ેિની ફતયા ભિે છે. 

જીર ું  ુને ધાણા ફુંને વયકા બાખે રુઇ, યાતે્ર રાી યાકી, વલાયભાું ખફૂ ભવી, તેભાું વાઔય નાકીને 

ીલાથી ેિની ફતયા ભિે છે. 

ફુદીનાના યવભાું ભધ ભેલી રેલાથી ેિના દદો ભિે છે. રાુંફા વભમની આંતયડાની પટયમાદ ભાિે ુઅ 

ુઈત્તભ ુઇરાજ છે. 

ુઈઔતા ાણીભાું સ ૂુંઠન ું ચ ણભ નાકી, તેને ઢાુંઔી, ઠુંડ  થમા ફાદ ખાી, તેભાુંથી ાુંચ ચભચી જેિલ ું 
ીલાથી ેિન ુઅય, ેિન દ ુઃકાલ ભિે છે. ુઅ ાણીભાું વડા-ફામ-ઔાફભ નાકી ટદલવભાું ફે-ત્રણ 

લાય ીલાથી કયાફ ડઔાય ુને ેિભાું યશરે લાય  ભિે છે. 



 

 

એઔ તર તરન ું તેર ા તર શદય ભેલીને રેલાથી ેિની ચ ૂુંઔ ભિે છે. 

યાુઇન ું ચણૂભ થડી વાઔય વાથે રેલાથી ુને ુઈયથી ાણી ીલાથી લાય  ુને ઔપથી થત ેિન 
દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ટશિંખ, સ ૂુંઠ, ભયી, રીંડી ીય, મવિંધલ, ુજભ, જીર ું , ળાશજીર ું , ુઅ ુઅઠ ચીજ વયકે બાખે રુઇ ચણૂભ 
ફનાલી (જે ટશિંખાષૌિઔ ચણૂભ ઔશલેાભાું ુઅલે છે. તે ફજાયભાું ણ ભે છે.) રેલાથી ેિના દદો ભિે છે. 

વાઔયલાા દૂધભાું એઔથી ફે ચભચી ટદલેર નાકી ટદલવભાું ફે લાય ીલાથી ેિનાું ુનેઔ જાતના દદો 
ભિે છે. 

વલાયના શયભાું ભધ વાથે રવણ કાલાથી ેિની ચ ૂુંઔ ભિે છે ુને જેભન જઠયાગ્લન ભુંદ ડી ખમ 
શમ ત તે પ્રજ્લલરત ફને છે. 

યાુઇન ું ચયૂણ ાણી વાથે રેલાથી ેિની ચ ૂુંઔ ુને જીણભ ભિે છે. 

ુજભ, મવિંધલ ુને ટશિંખ લાિી તેની પાઔી ભાયલાથી ખ ભિે છે. 

ુઅદ ન યવ, રીંબ ન યવ ુને ભીઠ ું ભેલીને ીલાથી ાચનટિમા ફલાન ફને છે. 

એરચી, ધાણાન ું ચણૂભ ચાયથી છ યતીબાય ુને ળેઔેરી ટશિંખ એઔ યતીબાય રુઇ રીંબ ના યવભાું ભેલીને 

ચાિલાથી લાય , ેિન દ ુઃકાલ ુને ુઅપય ભિે છે. 

 

ુઅધાળીળી- ભાથાના દ ુઃકાલાના ુઅય લેદ ુઈચાય 
ુઅદ ન યવ ુને ત રવીન યવ સ ૂુંગલાથી ુને નાઔભાું િીાું નાુંકલાથી ુઅધાળીળી ુને ભાથાન 
દ ુઃકાલ ભિે છે. 

રવણની ઔી ીવીને ઔાનિી ય રે ઔયલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

ોાક્ષ ુને ધાણાને ઠુંડા ાણીભાું રાી ીલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

ટશિંખને ાણીભાું ભેલી નાઔભાું િીાું નાકલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

સ ૂુંઠને ાણીભાું ગવી ુને ગવાય ઔાે રખાડલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

દૂધભાું ગી ભેલી, ીલાથી ુઅધાળીળી ુને ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

સયૂજ ુઈખે તે શરેાું ખયભાખયભ, તાજી, ચખૌકા ગીની જરેફી કાલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

ભાથ ું દ કત  ું શમ ત ઔાે ચખૌખ ું ગી ગવલાથી ભાથ ું ુઈતયે છે. 

ુઅભાન ું ચણૂભ, વાઔય ુને ગી વયકે બાખે રુઇ કાલાથી ભાથ ું દ ુઃકત  ું શમ ત ુઉતયે છે. 

એઔ ઔ ાણીભાું એઔ ચભચી શદય નાકી, ુઈઔાીને, ીલાથી, તેન લાઔ (નાવ) રેલાથી ભાથાન 
દ ુઃકાલ ભિે છે. 



 

 

ઠુંડા દૂધભાું સ ૂુંઠ ગવીને, તે દૂધના ૩/૪ િીાું નાઔભાું નાકલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

ુધો ચભચ રીંબ ન યવ ુને ુધો ચભચ ત રવીન યવ બેખ ઔયી ીલાથી ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ભાથ  દ ુઃકત  ું શમ ત ત રવીનાું ાન ુને ુખયફત્તી લાિીને ભાથે ચડલાથી તયત જ ભાથ ું ુઈતયે છે. 

નાલમેયન ું ાણી ીલાથી ુઅધાળીળી ુને ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

રમલિંખન ું તેર ગવલાથી ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

રમલિંખના ુને તભાક નાું ાન લાિીને ભાથા ુઈય રે ઔયલાથી ુઅધાળીળીન ું દદભ  (ભાુઇગે્રવ) ભાુઇગે્રન 

ભિે છે. 

નલળેઔા ાણીભાું ભીઠ ું નાકી ફુંને ખ ાણીભાું યાકલાથી ૧૫ મભમનિભાું ભાથાન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

ભયીને શ દ્ધ ગીભાું ગવીને તેના નાઔભાું િીાું ાડલાથી ુઅધાળીળી ભિે છે. 

જીબ ુઈય ચિી ભીઠ ું મઔૂી, દળ મભમનિ છી એઔ ગૌરાવ ાણી ીલાથી ખભે તેલ ભાથાન દ ુઃકાલ 
ભિે છે. 

 

અંખ જઔડાુઇ જામ છે ? 

ખના ખિરા ચઢી જામ ત, ઔયેર તેર ખયભ ઔયી, ભાલરળ ઔયલાથી ુઅયાભ થામ છે.  

•વયમવમાના તેરભાું ઔયૂ ભેલી ભાલરળ ઔયલાથી દ ુઃકતા વાુંધા, ખયદન જઔડાુઇ જલી તથા 
વુંમધલાના દદભભાું ુઅયાભ થામ છે.  

•તરના તેરભાું ટશિંખ ુને સ ૂુંઠ નાકી વશજે ખયભ ઔયી, ભાલરળ ઔયલાથી ઔભયન દ ુઃકાલ, વાુંધાન 
દ ુઃકાલ, ળયીય જઔડાુઇ જવ ું, રઔલ લખેયે ભિે છે.  

•ધુંત  યાનાું ાનન ૮૦૦ ગ્રાભ યવ ઔાઢી, તેભાું ૧૦ ગ્રાભ શદય ુને ૨૫૦ ગ્રાભ વયમવય ું તેર નાકી, 
ખયભ ઔયી, યવ ફાી, ભાત્ર તેર ફાઔી યાક, ુઅ તેરન ું ભાલરઔ ઔયલાથી ળયીયનાું જઔડાુઇ ખમેરા 
અંખ છિાું ડી તઔરીપ ભિે છે.  

•ફે નાલમેયન ું ઔર ું  ઔાઢીને, તેના નાના ટ ઔડા ઔયી, કાુંડી નાકવ ું, કાુંડેરા ઔયાને લાવણભાું ધીભે 

ધીભે ખયભ ઔયવ ું, તેર છટ ું ડળે, ને તેર ઠમાભ છી ઔડાભાું મનચલીને ખાી રેવ ું. ફે નાલમેયના 
નીઔેરાું તેરભાું ત્રણથી ચાય ભયીન ું ચણૂભ ુને ત્રણ રવણની ઔી લાિીને નાકલી. ુઅ તેરથી જઔડાુઇ 

ખમેરા બાખ ય શલા શાથે વલાયે ુને યાતે્ર ભાલરળ ઔયલી ુને તે છી ખયભ યેતીન ળેઔ ઔયલાથી 
ખફૂ ુઅયાભ થામ છે.  

•લાય  ઔે ઔપદથી ઔભયન દ ુઃકાલ ઔે ડઔ જઔડાુઇ ખુઇ શમ ત થડા ાણીભાું ભયચાું નાકી, ુઈઔા 
ઔયી, તેભાું ઔડ ું ફી, દદભલાા બાખ ય ખયભ તાું મઔૂલાથી ુઅયાભ ભે છે. 

 



 

 

ખફૄ ફેવી ખય ું છે? ભઢ ું ુઅલી ખય ું છે? 

ખફૄું ુઅલી ખય ું શમ ત વયઔાના ઔખા ઔયલાથી ભિે છે. 

ાન કાલાથી ભઢ ું ુઅલી ખય ું શમ ત ભઢાભાું રમલિંખ યાકલાથી ભિે છે. 

ભધ વાથે ાણી ભેલી ઔખા ઔયલાથી ભોંની ચાુંદી ુને ખાની ફતયા ભિે છે. 

િુંઔણકાયને ાણીભાું ખાી ઔખા ઔયલાથી ભોંના ચાુંદા તથા જીબની ચાુંદા ભિે છે. 

ફાલની છાર ુઈઔાીને ઔખા ઔયલાથી ભોંના ચાુંદા ભિે છે. 

ખફૄું ફેવી ખય ું શમ ત ભીઠાના ખયભ ાણીના ઔખા ઔયલાથી ખફૄું ભિે છે. 

ખયભ ાણીભાું ટશિંખ નાકીને ીલાથી ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત ખરેૂ છે. 

ખયભ ઔયેરા દૂધભાું થડી શદય નાકી ીલાથી ખફૄું ફેવી ખય ું શમ ત તે ભિે છે. 

ાક ું દાડભ કાલાથી ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત તે ખરેૂ છે. 

યાતે્ર ળેઔેરા ચણા કાુઇ ુઈય ખયભ ાણી ીલાથી ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત ખરેૂ છે. 

રમલિંખને જયા ળેઔી ભોંભાું યાકી ચવૂલાથી ખાન વજ ભિે છે. 

બજન ઔમાભ છી ભયીન ું ચણૂભ ગી વાથે ચાિલાથી ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત ખરેૂ છે. 

વાઔયની ખાુંખડી ભોંભાું યાકી ચવૂલાથી ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત ખરેૂ છે. 

રવણને ખફૂ રવિી, ભરભ જેવ ું ઔયી, ઔડાું ય રખાડી ટ્ટી, ફનાલી ઔુંઠભા જેલી ખાની ખાુંઠ ય 

રખાડલાથી ખાની ખાુંઠ ભિે છે. 

ઔુંઠભા ુઈય જલના રિભાું ઔથભીયન યવ ભેલીને યજ રખાડલાથી ઔુંઠભા ભિે છે. 

ઔાુંદાન ું ઔચ ુંફય, જીર  ુને મવિંધલ નાકી કાલાથી ખફૄું  વાપ યશ ેછે. ઔપની કયેિી ફાઝતી નથી. 
તાજી ભી છાળ ીલાથી ભોંના ચાુંદા ભિે છે. 

ત રવીનાું ાન ચાલલાથી તથા ત રવીના ાનના ુઈઔાાના ઔખા ઔયલાથી ભોંની દ ખુંધ ભિે છે. 

ઔથભીય ચાલી ચાલીને ચવૂલાથી ખાન ઔુઇણ પ્રઔાયન દ ુઃકાલ ભિે છે. 

 

ફાઔ ભાિેની ુઈમખી ટિપ્વ 
કજૂયની એઔ ેળી ચકાના વાભણ વાથે ભેલી, ખફૂ લાિી તેભાું થડ ું ાણી ભેલીને નાનાું 
ફાઔને ફે ત્રણ લકત ુઅલાથી નફાું, ઔુંતાુઇ ખમેરાું ફાઔ હ્રષૌિ ષૌિ બયાલદાય ફને છે. 

એઔ ચભચી ારકની બાજીન યવ રુઇ ભધભાું બેલી યજ ાલાથી સ ઔરઔડી ફાઔ ળગ્ક્તળાી 
ફને છે. 



 

 

ાઔાું િાભેિાુંન તાજ યવ નાનાું ફાઔને ટદલવભાું ફે-ત્રણ લાય ાલાથી ફાઔ નીયખી ુને 

ફલાન ફને છે. 

ફાઔને તર કલડાલલાથી ફાઔ યાતે્ર ઊંગભાું ેળાફ ઔયતાું શમ ત ુિઔે છે ુને ળયીય  ષૌિ 

ફને છે. 

ત રવીનાું ાનન યવ ાુંચથી દવ િીાું ાણીભાું નાકીને યજ ીલડાલલાથી ફાઔના સૌનાય  

ુને શાડઔાું ભજબતૂ ફને છે ુને ફાઔ જરદી ચારતાું ળીકે છે. 

ઔાુંદ ુને ખ યજ કલડાલલાથી ફાઔની ઊંચાુઇ લધે છે. 

દૂધ મલડાલતાું શરેાું િાભેિાુંન એઔ ચભચી યવ ીલાથી, ફાઔને થતી દૂધની ુઈરિી ભિે છે. 

શદય નાકી ખયભ ઔયેરા દૂધભાું વશજે ભીઠ ું ને ખ નાકીને ાલાથી ફાઔની ળયદી, ઔપ ુને 

વવણી ભિે છે. 

રવણની એઔ ઔે ફે ઔી દૂધભાું ઔાલી, ખાી દૂધ ાલાથી ફાઔની ભિી ુઈધયવ (શડકી ુઈધયવ) 

ભિે છે. 

ધાણા ુને વાઔયને ચકાના વાભણભાું ાલાથી ફાઔની ુઈધયવ ુને શ્વાવ ભિે છે. 

નાખયલેરનાું ાનને ટદલેર ચડી, વશજે ખયભ ઔયી, નાના ફાઔની છાતી ય મઔૂી, ખયભ ઔડાથી 
શલ ળેઔ ઔયલાથી ફાઔન ઔપ છિ ડી જામ છે. 

રવણની ઔીને ઔચડી, િરી ફનાલી, ફાઔના ખાભાું ફાુંધી યાકલાથી ફાઔની ઔાી કાુંવી 
(હ ટઔિંખ ઔપ-શડેઔી ુઈધયવ) ભિે છે. 

ફાઔની છાતી ઔપથી બયાુઇ ખુઇ શમ ત ત રવીનાું ાનન યવ ભધભાું ભેલી ફે-ત્રણ લાય ાલાથી 
ત રવીના યવને ખયભ ઔયી છાતી, નાઔ તથા ઔાે રખાડલાથી ળયદી ુને ઔપભાું ખફૂ યાશત ભે છે. 

છાળભાું લાલટડિંખન ું ચણૂભ ાલાથી નાનાું ફાઔના ઔયમભમા ભિે છે. 

ભધભાું ઔાીજીયીન ું ચણૂભ ચિાડલાથી ફાઔના ઔયમભમા ભિે છે. 

એઔ ચભચી ઔાુંદાન યવ ાલાથી કાતાું ુન્ન ફાઔનાું ઔયમભમા ભિી જામ છે. 

ગૌલ ઔઝ ભેલેરા ાણીભાું રીંબ  નીચલી ફબૌફે ચભચી ટદલવભાું ચાય લકત ાલાથી ફાઔના 
ળફૃુઅતના દાુંત ખફૂ જ વયતાથી ુઅલે છે ુને ઝાડા થતા નથી. 
ફાઔના ેઢાું ય નયભાવથી ભધ ુને મવિંધલ-ભીઠ ું બેલી ગવલાથી ફાઔને વશરેાુઇથી દાુંત 

ુઅલે છે. 

દાુંત ુઅલે તૌમાયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત જાલુંત્રીને તાલડી ય ળેઔી ાુઈડય ઔયી ભધ વાથે 

ભાતાના દૂધભાું ુઅલાથી ઝાડા ભિે છે. 



 

 

દાુંત ુઅલે તૌમાયે ાણી જેલા ઝાડા થતા શમ ત ભઔાુઇના ડડાભાુંથી દાણા ઔાઢી રીધા છી ભઔાુઇના 
ડડાને ફાી તેની ભઔૂી (એઔ ઔે ફે લાર જેિરી) ાણી ઔે છાળભાું ાલાથી ઝાડા ફુંધ થુઇ જામ છે. 

દાુંત ુઅલે તૌમાયે આંક ુઅલી શમ ત ફુરાલેરી પિઔડીને ગ રાફજભાું ભેલી આંકભાું િીાું નાકલાું 
તથા પિઔિીના નલળેઔા ાણીથી આંક ધલાથી ુઅયાભ થામ છે. 

ફાઔને ખાજયન યવ મલડાલલાથી દાુંત નીઔલાભાું વયતા થામ છે ુને દૂધ ણ વાયી યીતે ચે 

છે. 

ત રવીનાું ાનન યવ ભધભાું ભેલીને ેઢા ય ગવલાથી ફાઔના દાુંત તઔરીપ લખય વયતાથી 
ુઅલે છે. 

ફાઔને દાુંત ુઅલે તૌમાયે રીંડીીયન ું ચણૂભ ુથલા ફૂરાલેર િુંઔણકાય ભધભાું ભેલી ભઢા ય 

ગવલાથી ુને િુંઔણકાયન ું ચણૂભ ભધભાું ચિાડલાથી વયતાથી ીડા લખય દાુંત ુઅલે છે. 

તાુંદજાન યવ એઔ ચભચી ધાલણા ફાઔને ાલાથી ઔફજજમાત ભિે છે.  

એઔ ળેય ાણીને ખફૂ ુઈઔાી, તેભાું ાુંચ તરા ઔાુંદાની છીણ નાકી, ઠુંડ ું થમા ફાદ ખાી, તેભાુંથી એઔ 

ચભચી ાણી રુઇને તેભાું ાુંચ િીાું ભધ ભેલી ાલાથી ફાઔ ગવગવાિ ઊંગે છે. 

વપેદ ઔાુંદાને ઔચયીને સ ૂુંગાડલાથી ફાઔની આંચઔી-તાણભાું પામદ થામ છે. 

ફાઔને ચ ૂુંઔ ુઅલતી શમ ત ડૂુંિી ય ટશિંખ ચડલાથી લાછિ થુઇ ુઅયાભ થામ છે. 

જામપ ુને સ ૂુંઠને ખામના ગીભાું ગવીને તેન ગવયઔ ચિાડલાથી ફાઔને ળયદીને રીધે થતા ઝાડા 
ભિે છે. 

નાખયલેરના ાનના યવભાું ભધ ભેલીને ચિાડલાથી લાછિ થુઇ નાનાું ફાઔન ુઅપય-ુચ ભિે 

છે. 

ફાઔને ેિભાું દ ુઃકે તૌમાયે તેના ેળાફને ેિ ુઈય ચડલાથી રાબ થામ છે. નાના ફાઔને છાળ 

મલડાલલાથી દાુંત નીઔલાભાું તઔરીપ થતી નથી. 
 

ઔભાના ુઅય લેદ ુઈચાય 
ળેયડીને ઝાઔભાું યાકી વલાયે તેને ચવૂીને કાલાથી ઔભ ભિે છે. 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રાભ દશીંભાું ૨ થી ૪ ગ્રાભ ાડકાય ભેલીને લશરેી વલાયે નયણે ઔઠે રેલાથી ૩ 

ટદલવભાું ઔભ ભિે છે. 

ખાજયન ુઈઔા ીલાથી ઔભાભાું ુઅલેરી ુળગ્ક્ત ુને રશીની ુઉણ દૂય થામ છે. 

ભધ વાથે ખાજયન યવ ીલાથી ઔભ ભિે છે. 



 

 

ભધભાું ાઔાું ઔેા કાલાથી ઔભ ભિે છે. 

ુઅદ ન યવ તથા ખ કાલાથી ઔભ ભિે છે. 

સ ૂુંઠ ુને ખ કાલાથી ઔભ ભિે છે. 

વપેદ ઔાુંદા, ખ ુને થડી શદય ભેલી વલાય-વાુંજ કાલાથી ઔભ ભિી ળઔે છે. 

શદયન ું ચણૂભ એઔ તર, ચાય તરા જેિરાું દશીંભાું રેલાથી ઔભ ભિી ળઔે છે. 

શદયન ું ચણૂભ તાજી છાવભાું નાકીને વલાય-વાુંજ ીલાથી ુઠલાટડમાભાું ઔભ ભિી જામ છે. 

ઔલમાત   ફે ચભચી તેભજ વાઔય દઢ ચભચી પાુંઔલાથી ઔભ ભિે છે. 

ઔભાભાું ભકૂ ન રાખતી શમ ત ફે ચભચી ુઅદ ન યવ ુને ુડધી ચભચી મત્રપાચણૂભ વાથે 

ટદલવભાું ફે લાય રેલાથી ભકૂ રાખળે. 

ુયીઠાન ું ાણી નાઔભાું નાકલાથી ઔભ ભિે છે. 

રીભડાના ાનન યવ તથા ભધ વલાયભાું નયણા ઔઠે ીલાથી ણ ઔભ ભિે છે. 

ટશિંખને ાણીભાું ગવીને આંકભાું આંજલાથી ઔભ ભિે છે. 

 

દભ-શ્વાવના ગયેલ  ુઈચાય 
દભન હ ભર થમ શમ ત એઔ ાક ું ઔેફૄું રુઇ, તેને દીલાની જ્મત ય ખયભ ઔયી, છી તેને છરીને 

ભયીન ભઔૂ ુઈય બબયાલીને કાલાથી ુઅયાભ થામ છે. 

ગી વાથે દેરી શદય ચાિી ુઈય ખયભ દૂધ ીલાથી દભભાું ુઅયાભ થામ છે. 

ફે ચભચી ુઅદ ન યવ ભધ વાથે રેલાથી દભભાું યાશત થામ છે. 

યજ ખાજયન યવ ીલાથી દભન યખ જડમૂભાુંથી ભિે છે. 

શદય, ભયી ુને ુડદ એ ત્રણન અંખાયા ય નાકી ધ ભાડ રેલાથી દભભાું તયત યાશત ભે છે. 

દવ-ુંદય રમલિંખ ચાલીને તેન યવ ખલાથી દભ ભિે છે. 

એરચી, કજૂય ુને ોાક્ષ ભધભાું ચાિલાથી દભ ભિે છે. 

દયયજ થડી કજૂય કાુઇ ુઈય ખયભ ાણી ીલાથી ઔપ ાત થુઇને ગિે છે ુને દભ ભિે છે. 

નાખયલેરના ાનભા ફે યતીબાય જેિરી ફુરાલેરી પિઔડી કાલાથી દભ ભિે છે. 

ુજભ ખયભ ાણી વાથે રેલાથી શ્વાવભાું યાશત થામ છે. 

ુંદય-લીવ ભયી લાિી ભધ વાથે યજ ચાિલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ખાજયના યવનાું ચાયાુંચ િીાું નાઔભાું નાકલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ત રવીન યવ ૩ ગ્રાભ, ુઅદ ન યવ ૩ ગ્રાભ, એઔ ચભચી ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ત રવીન યવ દવ ગ્રાભ ુને ભધ ાુંચ ગ્રાભ બેગ ું ઔયી રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 



 

 

શદ ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

ફુરાલેરી પિઔડી ુને વાઔય વયકે બાખે રુઇ ટદલવભાું ચાય લકત ુધો તર જેિરી પાઔલાથી શ્વાવ 

ભિે છે. 

ુઅભાના ુઢી તરા યવભાું એઔ તર ભધ, ા તર ીયન ું ચણૂભ ભેલી રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

 
 

થયી ના ુઅય લેદ ુઈચાય 
*રીંબ ના યવભાું મવિંધલ-ભીઠ ું ભેલીને ુઉબાું ુઉબાું ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•ખામના દૂધની છાળભાું મવિંધલ-ભીઠ ું નાકીને ુઉબાું ુઉબાું યજ વલાયે ૨૧૨ ટદલવ સ ધી ીલાથી થયી 

ેળાફ લાિે ફશાય નીઔી જામ છે ુને ુઅયાભ થામ છે.  

•ખકર ન ું ચણૂભ ભધભાું ચાિલાથી થયી ખી જામ છે.  

•િુંઔણકાયને ફાયીઔ લાિી તેન ભઔૂ ાણી વાથે પાઔલાથી થયીન ચયૂ થુઇ ેળાફ લાિે નીઔી જામ 

છે.  

•નાલમેયના ાણીભાું રીંબ ન યવ ભેલી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•ઔાયેરાુંન યવ છાળ વાથે ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•મૂાના ાનન યવ ઔાઢી, તેભાું સ યકાય નાકી, યજ ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•ારકની બાજીન યવ ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•જૂન ખ ુને શદય છાળભાું ભેલીને ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•ઔાી ોાક્ષન ુઈઔા ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•ઔથી ૫૦ ગ્રાભ યાતે્ર રાી યાકી, વલાયે ભવી, ખાી એ ાણી યજ વલાયે ીલાથી થયી ભિે 

છે.  

•ઔથીન સ  ફનાલી તેભાું ચિી સ યકાય ભેલી ીલાથી થયી ખી જામ છે ુને થયીને 

રીધી થતી બમુંઔય ીડા ભિે છે.  

•મૂાનાું ફી ચાય તરા રુઇ ુધો ળેય ાણીભાું ુઈઔાલાું, ુધ ભ ાણી ફાઔી યશ ેતૌમાયે ુઈતાયી ાણી 

ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

•ગઉં ુને ચણાને વાથે ુઈઔાીને, તેના ુઈઔાાભાું ચિી સયૂકાય નાકી ુઈઔાી ીલાથી બાુંખીને ભઔૂ 



 

 

થુઇ જામ છે.  

•ભેંદીનાું ાનન ુઈઔા ીલાથી થયી ભિી જામ છે.  

•ભઔાુઇના દાણા ઔાઢી રીધા છી કારી ડડાને ફાી, તેની બસૌભ ફનાલી, ચાીને ુઅ બસૌભ ૧ ગ્રાભ 

જેિરી વલાય-વાુંજ ાણી વાથે રેલાથી થયીન ું દદભ  ેળાફની ુિઔામત ભિે છે.  

•ફડી દૂધ (દૂધેરી) નાું ાન ાુંચ તરા તથા ભેંદીનાું ાન ાુંચ તરા રુઇ ફુંનેને ુરખ ુરખ લાિી 

યવ ઔાઢલ ુને ફુંને યવ ઔાુંવાના લાવણભાું નાકી દઢ તર ખ ુઈભેયી ુઈઔાવ ું, યવ ઠુંડ થામ છી 

ફે બાખ ઔયી એઔ બાખ વલાયે ુને એઔ બાખ વાુંજે ત્રણ ટદલવ સ ધી ીલ. ેળાફ રાર ુઅલે ત 

ખબયાલવ ું નશીં. ત્રીજા ટદલવે થયી ફાયીઔ ાુઈડય થુઇ ેળાફ લાિે ફશાય ુઅલળે.  

ઔાુંદાના ૨૦ ગ્રાભ યવભાું ૫૦ ગ્રાભ કાુંડેરી મભવયી કાુંડ બેલીને કાલાથી થયી તિૂી જુઇને ેળાફ 

દ્વાયા નીઔી જામ છે. 

 

તાલભાું :સ ૂુંઠ, દેલદારૃ, ધાણા, નાની ભિી ફુંને બોંમયીંખણી, ુઅ ઓધીન ઔલાથ- ુઈઔા 

ફનાલીને તાલભાું ાચન ભાિે ુઅલ જુઇએ. 

તાલભાું ભકૂ રાખલા ય પ્રથભ રીંડીીય ુને સ ૂુંઠથી ઔલેર ાણીભાું ધાણી ભભયાની ેમા- 
સૂ ફનાલીને ુઅલી જુઇએ. તે જરદી ચી જામ છે ુને તાલન નાળ ઔયે છે 
 

ભહ ડાન ું ફૂર ભધ ય, ળીત, બાયે ુને  દ્રિષ્િ ુઅનાય શુઇ, ફ તથા લીમભ લધાયનાય ુને લાય  
તથા મત્તન નાળ ઔયનાય ઔશરે છે. 
 
ભહ ડાન ું પ ળીત, બાયે, ભધ ય, લીમભને લધાયનાય, હૃદમને ન ખભે એવ ું ુને લાય , મત્ત, તયવ, 
રશીન ફખાડ ઔે ુશ દ્ઘદ્ધ, દાશ, શ્વાવ, ક્ષત-ચાુંદ ું તથા ક્ષમન નાળ ઔયે છે. 
 

ૈય ું એઔ વુંણૂભ ુઅશાય છે. તે ભાત્ર એઔલ ું કાલાથી ણ ેિ બયાુઆ જામ છે. તેને બયેિ 
કાલાથી તેની ઔુઆ ણ ુઅડુવય થતી નથી ઔે તેનાથી ઔુઆ ન ઔવાન થત ું નથી. તેને દૂધની વાથે 
કાલાભાું ુઅલે ત તે યક્ત શ દ્ધ ઔયલાન ું ઔાભ ઔયે છે. 



 

 

ઔભાના યખથી ીડાતા દદીને ઔાચાું ૈમાુંના યવના ાુંચ િીાું તાજાું દૂધભાું ભીક્ષ ઔયી બજન 
ફાદ ચાય ુઠલાટડમા સ ધી ુઅલાભાું ુઅલે ત દદીને પામદ થામ છે. દદીને ુઅ પ્રમખની વાથે 
વાથે ાક ું ઔેફૄું ુઅવ ું. 

થયીના યખભાું દદીને ૈમાના થડની ૨૦ ગ્રાભ છારને ૨૦૦ ગ્રાભ ાણીભાું રવિી, લાિીને 
ખાી ર. દદીને જ્માયે જ્માયે તયવ રાખે ત્માયે ુઅ ાણી ુઅ. ુઅ પ્રમખ વતત ૨૧ ટદલવ 
ઔયલાથી થયી ુઅુઅ બાુંખીને નીઔી જળે. 

ેિના મલઔાય દૂય ઔયલા ભાિે ઔાચા ૈમાન વરાડ કા. 

ુચા ુને ઔફજજમાતની ફીભાયીભાું વલાયના નાસ્તાભાું ૈમાને મનમમભત યીતે રેલાથી એઔ 
ુઠલાટડમાભાું ુઅ વભસ્મા દૂય થળે. 

ઔપને રીધે સ્લયબેદ - ુલાજ ફેવી ખમ શમ, ત રીંડીીય, ીયામૂ (ખુંઠડા) ઔાા ભયી 
ુને મલશ્વબૈજ એિરે ઔે સ ૂુંઠ ુઅ ઓધન ું ચણૂભ ભધ વાથે રેવ ું જુઇએ. (ફધા જ ઓધ વયકા બાખે- 

લજને મભશ્ર ઔયી ખફૂ કાુંડીને ફાયીઔ ચણૂભ ઔયી, ફાિરી બયી રેલી. ુઅભાુંથી ુડધી ચભચી જેિલ ું ુઅ 

ચણૂભ એઔથી ફે ચભચી ભધભાું મભશ્ર ઔયી વલાય- વાુંજ ચાિી જવ ું. ુઅ ચણૂભથી ફેવી ખમેર ુલાજ ખરૂી 
જામ છે. ઔપના ફધા જ યખભાું ણ ુઅ ુઈચાય ટશતાલશ છે.)         

લજન 

ઔભઔાઔડી ઠુંડી, ભીઠી, ત યી, ઔડલી, બાયે ભને યઔનાય, લીમભ- શ િને લધાયનાય, ર ક્ષ, ખબભન ું સ્થાન 

ઔયનાય, ફ ુઅનાય, ભન ું ળણ ઔયનાય ુને ઔપ તથા લાય  ઔયનાય શમ, મત્ત, રશીન ફખાડ ઔે 

યક્તમત્ત તથા દાશ- ફતયાને ભિાડનાય છે. * લજન લધત ું જ ન શમ તેભણે દવ ુંદય ઔભઔાઔડીના 
ભીજ યજ વલાયે તેની ફે પાડ લચ્ચેની રીરી જીબ ઔાઢીને વાઔય વાથે ખફૂ ચાલીને કાલા. તે ુમત 

ોદ્રિષ્િઔ શલાથી ધીભે ધીભે લજન લધલા રાખે છે. 

ચક્કય 



 

 

ુઅય લેટદમ ભતે જેભને ચક્કય ુઅલતાું શમ, તેભણે મત્ત લધાયનાય તભાભ ુઅશાય મલશાયન ત્માખ 

ઔયી દેલ. ુને એઔ ચભચી ખામના ગીભાું લારના એઔ દાણા જેિર શ દ્ધ વાજીકાય મભશ્ર ઔયી વલાયે, 

ફયે ુને યાતે્ર રેલ તથા ખના તલમે ુને ઔાે ખામન ું ગી ગવવ ું જુઇએ.  

લાયુંલાય ઔાઔડા ાઔી જતાું શમ તેભણે ુડધી ચભચી શદય ુને ુડધી ચભચી ખયભાાની 

છારન તાજેતાજ ફનાલેર ુઈઔા વલાયે, ફયે ુને યાતે્ર ીલ જુઇએ. 

ઔાઔડાન વજુઃ 

હ ુંપાા ાણીભા એઔ ચભચી શદયન ું ચ ણભ ુને એઔ ચભચી કાુંડ નાકીને  ખાીને ધીભે ધીભે ી
વ ું. વલાય,ફય,વાુંજ ુને યાતે્ર ીવ ું. ત્રણ દીલવ છી ચાયની જલમાએ ત્રણ ફકત ીવ ું. જેભ 

જેભ યાશત જણામ તેભ તેભ એઔ એઔ લાય છા ઔયતા જવ ું. ત્રણ દીલવભાું વજ ુઈતયી જામ 

છે.ીડા ુને દ કાલ ફુંધ થામ છે.ુઅ એઔ ુન બલ મવધ્ધ ુઈત્તભ ુઆરાજ છે.શદય શ ધ્ધી ઔયનાય 
છે. તે મલનાળઔ છે ુને ગાને ફૃઝલે છે. જ ુલાયનલાય ઔાઔડા થતા શમ ત યજ જભલાભા રીરી 
શદયની ઔચ ુંફય કાલી.   

;bthu dtsh Nt btxu FtJt òuEyu? 

Au. h;tk"¤t :Jtðþk l:e. 

2. dtshlt hm:e vuxbtk ytk;hztltu mtuòu ytuAtu :tg Au. 

tug ;tu ;u ytWx (bxe sÔþk) :tg Au. 

4. dtshlt muJl:e jtune atuÏÏþk :tg Au. rnbtuøjtucel J"u Au fthK ;ubtk ytglo Au. 

 

6. dtshbtk VtEch Au su FtJt:e fcSgt; bxu Au. 

7. dtshlt rlgbe; Wvgtud:e ytxjt c"t htudtubtk htn; :tg Au. 1. ntxoyuxuf 2. v:he 3. mtuò 4. 
lmftuhe VqxJe.  

 



 

 

ૈમાના પામદા 

ૈય  કાલાભાું સ્લાદીષ્િ ત છે જ યુંત   તે ગણ  જ ગ ણઔાયી છે .તેભા  લીિાભીન ફી,વી,ુઆ ુને ફીિા 
ઔેયિીન શમ છે. 
તેભા યશલે ૂું ેન એન્ઝાુઆભ ાચનિીમાભા ગણ જ ુઈમખી છે .ઔફજીમા ,યક્તસ્ત્રાલભાું ૈય  ગણ  જ 

પામદાઔાયઔ છે .ૈય ું  હ્રદમયખ ુને ડામાફીિીવના યખી ભાિે રાબઔાયઔ છે .તેભા  યશલે  ું પામફય 
ઔરેસ્ટ્રર ગિાડે છે .તેન  યવ પ્રિીનને વયતાથી ચાલીદે છે જેને ઔાયણે ુઅતયડા ુને ેિના મલ
ઔાય દ ય થામ છે .તેન ું  મનમભીત વેલન ઔેન્રયના જકભને ગિાડ ેછે .ૈમાભા  યશરેા એન્ઝાુઆભને રુઆ
ને વજાભા યાશત યશ ેછે .ૈમાભા  યશલે   મલિાભીન ત્લચા ુને આંક ભાિે ગણ જ ગ ણઔાયી છે .વલાયે  

ૈય  કાુઆને ુઈય દ ધ ીલાથી ઔલજીમાત ભિે છે .શાુઆબ્રડ  પે્રળયની લફભાયીલાાએ યજ વલાયે 
કારી ેિે ત્રણથી ચાય ચીયી ૈમાની ત્રણ ભશીના સ ધી કાલી 
જુઆએ જેનાથી ગણજ પયઔ ડે છે.  ખના દ કાલા ભાિે ૈય ું ગણ  જ ુઈમખી છે. 
 

ઔપ, મત્તના ુનેઔ યખનાળઔ – રીભડ 

ગ જયાત ુને બાયતભાું રીભડા (મનમ્ફ, નીભ)ના વકૃ્ષથી વો ઔુઇ ટયલચત છે. રીભડ બાયતીમ રઔ 
ભાિે ઔલ્તફૃ વભાન ઓમધ, જ ુંત  નાળઔ, ાઔયક્ષઔ તથા માભલયણની શ દ્ઘદ્ધઔતાભ તયીઔે કાવ ુઈમખી 
છે. તેના વકૃ્ષ ૨૫ થી ૩૦ ફૂિ ઊંચા ુને ુનેઔ ડાી-ળાકાના શમ છે. થડની છાર જાડી, કયફચડી, 
ધલૂમા-રાર યુંખની તથા પાિેરી શમ છે. તેના ાન ૯ થી ૧૬ ઈંચ રાુંફા, ીી-ાતી વી ુઈય, ૧ 

થી ૩ ઈંચ રાુંફા, ુધાભ થી દઢ ઈંચ શા, એઔાુંતયે ુઅલેરા, ાનની ટઔનાય ઔયલતીના દાતા જેલી 
છેડે ુણીદાય, વીની ફુંને ફાજ એ પ્રામુઃ ૬ થી ૧૪ની વુંખ્માભાું થામ છે. ઝાડ ય ુઈનાાભાું વપેદ 

યુંખના, નાના, જયા ઔડલી સ ખુંધના, ગ ચ્છાભાું  ષ્ઔ ુઅલે છે. તેની ય રુંફખ, ુધાભ ઈંચ વ્માવની 
યામણ જેલડી ઔે તેથી નાની રીંફડી-પફૃે ગ ચ્છાભાું ુઅલે છે. ુઅ રીંફી તાજી નલી શમ ત્માયે 

રીરા યુંખની ને ાઔે ત્માયે ીા યુંખની થામ છે. તેની ુઈયન બાખ ખબભફૃ-ચીઔણ શમ છે. પભાું 
ભીંજ શમ છે. જે ીરીને ‘રીંફડીન ું તેર‘ ભેલામ છે. જે દલાફૃે કાવ લયામ છે. રીભડ વલાુંખ 

ઔડલ શમ છે. 

ગ ણધભો : 

રીભડ સ્લાદે ઔડલ, તીક, ગ ણભાું ઠુંડ, શલ, ગ્રાશી (વુંઔચઔ), ભુંદાગ્લન ઔતાભ, વ્રણ-જકભની શ દ્ઘદ્ધ ઔયી 



 

 

ર ઝાલનાય, ફાઔ ુને ખયભી-ળયદીના દદીને ટશતઔય ુને હ્રદમને ટશતઔય છે. તે વ્રણ, વજા, ઔપ મત્ત 

(ખયભી), કૃમભ, ુઈરિી, હ્રદમયખ, ઔઢ, શ્રભ, તૃા, ુફૃલચ, યક્તદ, ુઈધયવ, તાલ ુને પ્રભેશ ભિાડે છે. 

ઝાડની છાર, ાચઔ, ઔડલી, તાલ ભિાડનાય તથા ગ્રાશી છે. ાુંદડા-વ્રણ, ફદખાુંઠ, કૃમભ, ઔભ, 
ત્લચાયખ, ખયભીના દદો ભિાડે છે. રીંફીના ભીંજ ઔઢ, કૃમભ શયવ, તાલ ભિાડે છે. રીંફીન ું તેર 

ખયભ, ઔડવ ું, જૂ-રીક-કડા-નાળઔ, ઔપમત્તજન્મ યખ તથા ત્લચા યખ ભિાડ ેછે. ુઈનાાભાું રીભડાના 
ફૂર, નભઔ તથા ભયી વાથે ૩ થી ૫ ટદન કાલાું રાબપ્રદ છે. 

 

ઓમધ પ્રમખ : 

 

વ્રણ-જકભ (યવીલાા) : રીભડાના ાન ખફૂ ફાયીઔ લાિી, તેની ચિણી િીવની જેભ 

યજ રખાલલી, ુઈત્તભ ુઇરાજ છે. તે જ ુંત  ધ્ન ુને યવી મલયધી શલા વાથે ર ઝલનાય ણ 

છે. 

 

કવ-કયજવ ું :  
(1) રીંફીન ું તેર તથા ઔણખીન ું તેર મભશ્ર ઔયી ઔે એઔલ ું રખાલવ ું. 

 

ft¤t ztD, Fej, "çct: 

mhmJlu Jtxe ;ultu juv htºtu anuhtu mtV fhe jdtJJtu. yt juv ºtKuf yXJtrzgt s jdtJJt:e vrhKtb òuJt 
b¤Nu. 

 

 

(4) ftfzelt hmbtk j´çþltu hm ltkFe btu vh btjeN fhJt:e ft¤t fwkzt¤t fu ceò ztD Jduhu bxu Au. 

(5) 
 



 

 

- - DmJt:e atbze dtuhe 
ylu MþkJt¤e :E sNu. 

 

(8) j´çþltu hm 20 d{tb suxjtu ºtKJth dt¤elu juJtu yubtk 20 d{tb øjemhel ;:t 5 d{tb mtuztctgftco 

MþkJt¤e ;:t dtuhe :Nu 

(9) કીર ય મૂાના ાનન યવ રખાડલાથી ુઠલાટડમાભાું કીર ભિે છે.  

(10) ત્લચા ય ડાગ ુને ધબ્ફા શમ ત વયમવમાના તેરભાું ચિી ભીઠ ું નાકીને એનાથી ભાલરળ ઔય .
ડાગા જફૃય છા થળે. 

(11) રીભડાની રીંફડીને છાવભાું લાિી તેને કીર ય રખાલલાથી કીર દૂય થામ છે. ુને ચશયેાની 
ત્લચા મ રામભ ફને છે. 

(12) જામપ લાિીને ચશયેા ય રખાડલાથી ઔયચરી દૂય થામ છે. 

(13) ચશયેા તથા ખયદન યની ઔાાળ દૂય ઔયલા ભાિે ફુદીનાના ાન લાિીને તે ુઔભ  ઔાઢીને ફૃ લડે 
ચશયેા તથા ખયદન ય રખાલી 20 મભમનિ છી ચશયે ધુઇ નાકલ. 

(14) ત રવીન યવ કીર ય રખાડલાથી કીર દૂય થળે 

 

ેિન દ કાલ : થયના દૂધન ેિ ુઈય રે ઔયલાથી ેિન દ કાલ ચક્કવ ભિી જામ છે.   

ભાથાન કડ-જૂ-રીક :  

(1) યાતે રીંફીન ું તેર ભાથાના લાભાું રખાલી સુૂઇ જવ ું. વલાયે ભાથ ું ધવ ું. ૪-૬ ટદલવે ુઅભ ઔયવ ું. 

(2) યાતે્ર સ તી લકતે ત રવીના ાન ભાથા નીચે તઔીમાની ુઈય મઔૂી યાકીને સલૂાભાું ુઅલે ત 
ભાથાભાુંની જૂ નાળ ાભે છે.   

(3) ત્રણ ચભચી નાલમેયના તેરભાું ઔયૂ ભેલીને યાતે્ર લાના મૂભાું ગવીને વલાયે લા ધલાથી જૂ-

રીક વાપ થુઇ જામ છે. 



 

 

ભાથાની ઉંદયી (નાની િાર) : રીંફીન ું તેર તથા ઔણખી (ઔયુંજ)ન ું તેર મભક્વ ઔયી િાર ય યજ 

ગવલાથી નલા લા ુઅલે. 

ઔભ : રીંભડાની અંતયછારન ુઈઔા ઔયી, તેભાું ભધ ુને ચિી સ ૂુંઠ નાુંકી વલાય-વાુંજ ીવ ું. 

 

પ્રભેશ : રીભડાની ઔાચી રીંફી યજ ૧-૨૧ ટદન કાુઇ ફુંધ ઔયલી. 

શયવ :  

(1) રીભડાની ાઔી રીંફી યજ ૧-૨ નુંખ વલાયે ખ વાથે ૭ ટદલવ સ ધી કાલી. 

(2) રીભડાની ઔાચી રીંફી યજ ૧-૨૧ ટદન કાુઇ ફુંધ ઔયલી 

ળીવ, ચ, યક્તમત્ત : રીભડાની આંતયછારન ુઈઔા ભધ નાુંકી ીલ. 

ખતઔઢ (યખતમત્ત) : રીભડાના ાનન યવ ૨૦-૨૫ ગ્રાભ જેિર ુથલા રીંફીન ું તેર ૧૫ 

િીા જેિલ ું યજ રાુંફ વભમ રેવ ું. વ્રણ-જકભ ય રીભડાના ાન તથા વનાખેર  વાથે લાિી, તેન 
મનત્મ રે ઔયલ. 

ક્ષમના યખને ુમતવાયુઃ સ ઔ(કાિી બાજી)ના ાનની બાજી યાુંધલી. વશજે ગી રુઆ લગાયલી.તે
ભાું દશીન ું ાણી(તય) મભક્ષ ઔયવ ું. દાડભન યવ ઔાઢી  તેને ણ બાજીભાું ુઈભેયી કાલા ુઅલી. 

તાલભાું :  
(1) ભકૂ રાખલા ય પ્રથભ રીંડીીય ુને સ ૂુંઠથી ઔલેર ાણીભાું ધાણી ભભયાની ેમા- સૂ 

ફનાલીને ુઅલી જુઇએ. તે જરદી ચી જામ છે ુને તાલન નાળ ઔયે છે સ ૂુંઠ, દેલદારૃ, ધાણા, 

નાની ભિી ફુંને બોંમયીંખણી, ુઅ ઓધીન ઔલાથ- ુઈઔા ફનાલીને તાલભાું ાચન ભાિે 

ુઅલ જુઇએ. 

(2) એઔ ચભચી ત રવીન યવ ુને ફીરીના ફૂરની વાથે એઔ ચભચી ભગ ુઈભેયી ટદલવભાું ફે લકત 

રેલાથી તાલભાું યાશત થામ છે. 

(3) તાલભાું ોાક્ષ ુઈત્તભ ઔામભ ઔયે છે જે તયવ મછાલે છે ુને તાલથી ુઈત્ન્ન થમેરી ખયભી ણ દૂય ઔયે છે .

1 લરાવ ોાક્ષન જ્ય વ ½ લરાવ ાણી વાથે રેલાથી પામદ થળે. 



 

 

(4) નાયુંખીન  [ ઑયેંજન ]જ્ય વ. જેના વેલનથી ેળાફ લધાયે થામ છે જેનાથી તાલની ખયભી દૂય થામ 

છે .નાયુંખીન યવ ાચન ળગ્ક્ત લધાયે છે ુને ઈંપેક્ળન વાભે ળગ્ક્ત લધાયે છે. 

(5)  વકત તાલભાું ફયપનાું ાણીનાું તા મઔૂલાથી તાલ ુઈતયે છે 

(6) ત રવી ુને સયૂજમ કીનાું ાન લાિીને તેન યવ ીલાથી ફધી જાતના તાલ ભિે છે. 

(7) ઔશ ું ઔાયણ ન ઔડાત  ું શમ ુને ળયીયભાુંઝીણ તાલ યશતે શમ ત કાયેઔ, સ ૂુંઠ, ઔાી ોાક્ષ, વાઔય, ગી, 

દૂધભાું નાકી દૂધ ુઈઔાીને ઠુંડ  થમે ીવ ું .કાયેઔ [સ ઔલેલ ું કજૂય ]રશીભાુંથી મત્ત ઔાઢી તેને સ્લચ્છ ઔયે છે.  

(8) તાલ ુઈતાયલા ધાણાન ું ાણી ુને વાઔય ી .યવેલ લળે ત તાલ ુઈતયળે. 

(9) ઔાયેરાના વેલનથી તાલ,ુઈધયવ, ચાભડીને રખતા યખ,એમનમભમા, ડામાલફિીવ તેભજ કૃમભ ય 

રાબદામઔ છે. 

ભયડાભાું રશીુઃ ઝાડાભાું રશી તથા જવ(ાચ) ડત ું શમ ત ટદલેરના મ ન ટ ઔડ રુઆ દ ધભાું ુઈઔાી ઠુંડ  ડ
તા દ ધ ીલડાલવ ૂું. 

ુમતવાય ુથલાઝાડા:  

(1) 
ચાુઆ(તાુંદરજ)ના મ  ધુઆ સ્લચ્છ ઔયી ચકાના ધલાણભાું ધવી ચભચી વાઔય ભીક્ષ ઔયી ાલ. 

(2) ાઔા ઔેાને ફયાફય છુંદી ઔાઢી તેભાું 1 ચભચી ુઅભરીન ખય ુને ચિી ભીઠ ું ુઈભેયી ટદલવના ફે 

લકત ર. 

(3)દૂધ લખયની ઔડઔ ઔપી ુથલા ચા ી. 

(4) ખફૂ જાણીત ુઔવીય ુઈામ એ છે ઔે 15 થી 20 તાજા ભીઠા રીભડાના ાન રુઇ તેની ેસ્િ ફનાલી 
તેભાું 1 ચભચી ભધ બેલી ી. 

(5) છુંદેરા ાઔા ઔેાભાું ¼ ચભચી જામપન ાુઈડય બેલીને ર. 

(6) 1 ચભચી કજૂયની ેસ્િભાું 1 ચભચી ભધ બેલી ટદલવના 4 થી 5 લકત રેલાથી ુમતવાય  [ ઝાડા ]
ય ુઈત્તભ ુઇરાજ છે. 



 

 

(7) 1 ચભચી કજૂયની ેસ્િભાું 1 ચભચી ભધ બેલી ટદલવના 4 થી 5 લકત રેલાથી ુમતવાય  [ ઝાડા ]
ય ુઈત્તભ ુઇરાજ છે. 

(8) છાળભાું એઔ ચભચી સ ૂુંઠ બેલી ીલાથી ઝાડા  [ ુમતવાય ]ય યાશત યશ ેછે.  

 

ઔાનન દ ુઃકાલુઃ 

(1) 3 થી 4 રવણની ઔી રુઇ તેને કાલાના તેરભાું ગ રાફી થામ ત્માું સ ધી ખયભ ઔયી ઠુંડ  ડે ખાીને 

એ તેર ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનનાું દ ુઃકાલાભાું યાશત યશળેે. 

(2) રવણના યવને દ ુઃકતા ઔાનભાું નાક .એની ઍંટિફામટિઔ ગ ણ દ ુઃકાલાભાું યાશત યશ ેછે. 

(3) ઔાનના દ ુઃકાલ થત શમ ત્માયે દૂધ, ફિય, ચીઝ લખેયે કાલાન ું િા. મલિામભન વી ુને ઝીંઔ જેભાું 
ુઅલત ું શમ તેન કયાઔભાું ુઈભેય ઔય. 

(4) ઔાનભાું નશાતી લકતે ાણી ન જામ તેન ું ધ્માન યાક. 

(5) સ્લમતૂ્રનાું 3 થી 4 િીા ઔાનભાું નાકલાથી પામદ થામ છે.  

(6) ત રવીના ાનના યવભાું થડ ુંઔ ઔયૂ બેલી જયાઔ ખયભ ઔય .ુઅ ખયભ યવનાું િીાું ઔાનભાું 
નાકલાથી ઔાનન ું ઔતય દૂય થળે. 

(7) ભધનાું િીાું ઔાનભાું નાકલાથી ઔાનન દ ુઃકાલ ુને યવી ભિે છે. 

આંકભા લેરુઃ ભયીન ું ફાયીઔ લસ્ત્રખા ચ ણભ તૈમાય ઔયવ ું. બાુંખયાના ાન સ્લચ્છ ઔયી તેને લેર ય
 રખાડવ ું.  

જેનાથી લેર દ ય થામ છે એલ ળાસ્ત્રરેક છે. 

ડુંકુઃ બભયા,ભાુંકી તથા જીલડાના ડુંક ુઈય ુધેડાના ાન લાિી રે ઔયલાથી યાશત થામ છે. 



 

 

ુઅપયાન ુવયઔાયઔ ુઆરાજ: ુયીઠાના છતયા ાણીભાું રાીને છી તે શાથભાું રુઆને 
ભવીને પીણ ુઈત્ન્ન ઔયવ ું  .ુઅ પીણભાું ુઅખીની ચિી જેિરી જયાઔ ટશિંખ ભેલીને ુઅ પીણને 
ડિૂીની પયતે ખાઔાય  પેયલતા જુઆને ચડવ ું  .થડી ધીયજ યાકલી .શાજત થામ ત ભ શ ધ્ધી 
ભાિે જવ ું. 

ેિની ફતયા : લટયમાી વાથે ુઅદ ું  ુથલા જીયાન ું વેલન ઔયલાથી ેિની ફતયા તથા ાચન 

ટિમાભાું રાબ થામ છે. 

એડી યના ચીયા : ઔાુંદા ળેઔી તેની ેસ્િ ફનાલી એડી ય રખાડલાથી એડી યના ચીયા ભટશનાભાું 
ભિી જળે. 

ુઈરિીુઃ  
(1) તાજા ફુદીનાને લાિી ફે ચભચા જેિર યવ ઔાઢી ભધ વાથે ભેલી વલાય-વાુંજ રેલાથી ુઈરિી ફુંધ 

થામ છે. 

(2) ુઉરિી થતી શમ ઔે ુઉફઔા ુઅલતા શમ ત ત રવીના યવભાું એરચીન ાુઈડય મભક્વ ઔયીને 

ીલાથી યાશત થળે. 

દાુંત : 

(1) શારતા દાુંત ુિઔાલલા ભોંભાું તરના તેરના ઔખા બયી યાકલાથી ચાય-છભટશનાના પ્રમખ ફાદ 

દાુંત ફયાફય ચોંિી જામ છે. 

(2) નાના ફાઔને છાળ ીલડાલલાથી દાુંત નીઔલાભાું તઔરીપ થતી નથી. 

(3) રમલિંખન ું તેર રુઇ ેઢા ય રખાડ ુથલા રમલિંખને ભોંભા મઔૂી યાકી ધીયે ધીયે ચાલ. 

(4) 1 લરાવ ાણીભાું ભીઠ ું બેલી તેના ટદલવના ફે લાય ઔખા ઔય .ેઢા ય ુઅલેરા વજાને 

ભિાડલાભાું ભદદ ઔયળે. 

(5) ુયડવૂીના 2 ાન ચાલીને કાલા ુને દૂધ ીવ ું .ુઅનાથી દાુંતભાુંથી થત યક્તસ્ત્રાલ ફુંધ થળે.  

(6) ુઅભાની મવઝનભાું ુઅભાન યવ ી.  

(7) નાટયમેની છારને ફાી ઝીણ ભઔૂ ઔયી દાુંતે રખાડલાથી દાુંત વાપ થામ છે.  



 

 

(8) રીંબ ની છારને સઔૂલી તેન ાુઈડય ફનાલી તેભાું ભીઠ ું બેલી દાુંતે ગવલાથી દાુંત ભજબતૂ ુને 

ચભઔીરા ફને છે. 

(9) ુકયિના ઝાડની છાર દાુંતે ગવલાથી દાુંતને દ ુઃકાલ દૂય થામ છે ુને દાુંત ચભઔીરા ફને છે.  

(10) ફૂદીનાના ાન ચાલલાથી મ કભાુંથી ુઅલતી દ ખુંધ દૂય થળે ુને દાુંતન વડ દૂય ઔયળે. 

(11) રીંબ ન યવ દાુંત ય ગવલાથી દાુંતભાુંથી નીઔત ું રશી ફુંધ થામ છે. 

(12) દાઢભાું દ ુઃકત  ું શમ ત રમલિંખન ું તેર રખાડવ ું. 

(13) ભીઠ ું, કાલાના વડા ુને શદય વયકા પ્રભાણભાું રુઇ દાુંતે ગવલાથી દ ુઃકતા દાુંતભાું યાશત યશળેે. 

(14) ફે િીાું વયવલના તેરભાું એઔ ચિી ભીઠ ું બેલી દાુંત વાપ ઔયલાથી દાુંત ુને ેઢા ભજબતૂ થામ 

છે. 

ખયભી : જે વ્મગ્ક્તને કાવ ુઈનાાભાું ખયભી નીઔતી શમ તેભણે ઔાયેરાન યવ જીર ું  ાલડય નાકીને 

એઔ ચભચી ીલ. 

રઔલા: રઔલાના યખીને ખદુંતી બસ્ભ ુને ચચીની ચણૂભ 10 ગ્રાભ રુઇ તેભાું ઝેયઔચરાન ું ચણૂભ 2 

ગ્રાભ ભેલી વાયી યીતે ઘ ૂુંિી મભશ્ર ઔયી વલાય વાુંજ 3 ગ્રાભ ભધ ઔે ાણી વાથે ુઅલાથી ગણ જ પામદ 
થામ છે.  

ળયદી-વેકભુઃ ુઈધયવ ,કાુંવી 

 (1) લધ  ડતી ભીઠાુઇ કાલાથી ળયદી થુઇ ખુઇ શમ ત ખ, ગી ુને સ ૂુંઠની રાડ ડી ફનાલીને તેને 

વલાય-વાુંજ કાલાથી યાશત થામ છે. 

(2) ખામના ગી ભાું જામપ ુને સ ૂુંઠ ગવી ચિાડલાથી ળયદીના ઔાયણે થતી તઔરીપભાું યાશત થામ છે. 

(3) 

વેકભની ળફૃુઅત શમ ત્માયે શદયના ાલડયન ધભૂાડ રેલ.  કાવ ઔયીને યાતે સ તા શરેા ધ ભાડ 
રુઆને સ ુઆ જવ ું.  ધ ભાડ રીધા છી તયત ાણી ીવ ું નશી, ફે ત્રણ ઔરાઔ છી ાણી ીવ ું. 

(4) લયવાદભાું રીને ુઅવ્મા છી ત રવીન ઔે ુઅદ ન ુઈઔા ીલાથી ળયદી રાખળે નટશિં. 

(5) ોાક્ષ કાુંવીભાું ુઈત્તભ ટયણાભ ુઅે છે .1 ઔ ોાક્ષન જ્ય વભાું 1 ચભચી ભધ ુઉભેયી ીવ ું. 



 

 

(6) સઔૂી કાુંવીભાું ફદાભ ુઈત્તભ છે .7 ફદાભ રુઇ તેને ાણીભાું ુઅકી યાત રાડી યાક .ફીજે ટદલવે 

તેના છતયા ઔાઢી નાકી તેની ેસ્િ ફનાલ .તેભાું 20 ગ્રાભ ફિય ુને 20 ગ્રાભ કાુંડ બેલી વલાય વાુંજ 

ફે લકત રેલાથી ખફૂ યાશત યશળેે. 

(7) ઔાુંદાના યવભાું ભધ બેલી રેલાથી ુઈધયવ ભિે છે. 

(8) રમલિંખને ભોંભા યાકી ચ વલાથી ુઈધયવ ભિે છે. 

(9) ભયીનાું ચણૂભભાું વાઔય ુને ગીભાું બેલી રેલાથી ુઈધયવભાું યાશત યશળેે. 

(10) દાડભના પની છાર ચવૂલાથી ુઈધયવભાું યાશત યશળેે. 

(11)  ુઅદ ના યવભાું ભધ બેલી ીવ ું. 

(12) ુઅભરીના લચચ ઔાને ળેઔી તેન ું ચણૂભ ફનાલી તેભાું ભધ ુને ગી ુઈભેયીને રેલાથી ઔપભાું ડત ું રશી 
ફુંધ થામ છે. 

(13) ળેયડીના યવભાું ુઅદ ુંન યવ નાકી ીલાથી ઔપ થત નથી ુને ઔપની તઔરીપ ભિે છે. 

(14) લેખલાી કાુંવી ુઅલતી શમ ત્માયે ફાલલમ ગ ુંદય રાલી વાપ ઔયી તેન એઔ ટ ઔડ ભોંભા યાકલ 
ુને ીયભીંિની જેભ ચવૂ ..ફાલલમા ગ ુંદયની ચીઔાળને ઔાયણે સઔૂામેરા ખાની કાજ ળભી જળે 

ુને કાુંવી ળાુંત થુઇ જળે.  

(15) સઔૂી કાુંવીને ઔાયણે ખફૄ સઔૂાુઇ જામ છે ુને ેિ વાપ ન ુઅલે ત્માયે ુઇવફગ રન પ્રમખ ઔયલ. 1 

ઔ ુઈઔાીને ઠાયેરા દૂધભાું 1 ચભચી કાુંડ, 1 ચભચી ગી નાકી શરાલી દૂધ યફડી જેવ ું થામ ત્માયે ચભચી 
ચભચી ીવ ું .વાત ટદલવ ુઅ પ્રમખ ઔયલ.  

(16) જેઠીભધન ળીયાન ટ ઔડ ભોંભા યાકી ચવૂ.  

(17) એઔ ચભચી ઔાુંદાન યવ એઔ ચભચી ુઅદ ન યવ ફે ચભચી ભધવાથે બેલીને ીલાથી ુઈધયવ ય 

યાશત યશળેે. 

(18) હ ુંપાફૄું  ાણી ીલાથી ુઈધયવભાું યાશત યશ ેછે. 



 

 

(20) નાખયલેરનાું ાનને ફાઔની છાતી ુઈય મઔૂી ઔડાુંના ખિાન ળેઔ ઔયલાભાું ુઅલે ત છાતીન 
ઔપ છિ ડી ુઈધયવ ફેવી જળે. 

(21) યાતે્ર ભીઠાની ઔાુંઔયી ભોંભા મઔૂી યાકલાથી ુઈધયવ છી ુઅલળે.  

(21) રીંબ  શુંભેળા ળયદી ભાિે ુઈત્તભ યહ્ ું છે જે શભેળા ળયીયની પ્રમતયધઔતા લધાયે છે .1 લરાવ હ ુંપાા 
ાણીભાું 1 ચભચી રીંબ ન યવ ુઈભેયી તેભાું 1 ચભચી ભધ ુઈભેયી ટદલવભાું ફે લકત રેવ ું. 

(22) 1 ચભચી ભયી ાુઈડયને 1 ઔ દૂધભાું ુઈઔાવ ું .તેભાું ½ ચભચી શદય ુઈભેય તથા સ્લાદ ભાિે વાઔય 

ણ ુઈભેયી ળઔ છ .ુઅ ુઈઔાેલ ું દૂધ ત્રણ ટદલવ સ ધી ટદલવભાું એઔલાય રેલાથી ળયદીભાું યાશત યશળેે. 

(23) 3 થી 4 ચભચી ડ ુંખીના યવભાું 3 થી 4 ચભચી ભધ બેલી રુઇ ળઔ છ. 

(24) સ ૂુંઠ ઔાા ભયી ુને ત રવીનાું ાનન ુઈઔા ળયદી ુઈય રાબદામઔ છે. 

(25) ઔાા ભયીના 2 થી 3 દાણા ત રવીના ાન વાથે ચાલલાથી ળયદી દૂય થળે. 

(26) રમલિંખના તેરને ર ભારભાું નાકી સ ૂુંગલાથી ળયદીભાું યાશત યશળેે. 

(27) ત રવી,સ ૂુંઠ, ભયી ુને ખન ુઈઔા ળયદી ય યાશત ુઅે છે. 

(28) ળયદી ુને વેકભથી દૂય યશલેા નાઔ ય વીધી શલા રાખે તેભ ન ફેવવ ું .મ વાપયી દયમભમાન 

મલર દ્ધ ટદળાભાું ફેવવ ું. 

(29) વલાયે ુને યાતે્ર સલૂાના 1 ઔરાઔ શરેા 1 લરાવ ખયભ ાણીભાું1 ચભચી સ ૂુંઠ નાકી ીલાથી જૂની 
ળયદી - વેકભભાું યાશત યશળેે. 

(30) ુજભાને ળેઔીને ુને લાિીને તેની િરી ફનાલીને સ ૂુંગલાથી ળયદી ભિે છે. 

(31) ળયદી ય ભયી, તજ ુને ુઅદ ન ુઈઔા યાશત ુઅે છે. 

(32) ટદલેરભાું ઔયૂ નાકી તેનાું ફે િીાું નાઔભાું નાકલાથી ળયદીથી ફુંધ થમેલ ું નાઔ ખરૂી જામ છે. 

(33) નમણાઔઠે ત રવીનાું ાન કાલાથી ળયદી ુને ઔપભાું યાશત યશ ેછે. 



 

 

(34) મનરખીયીનાું િીાુંન નાવ રેલાથી ળયદીથી ફુંધ થમેલ ું નાઔ ખરૂી જળે. 

(35) યજ વલાયે ત રવીના ાન વાથે ફે ઔાા ભયી ચાલી જલાથી ઔપ થત નથી. 

થયી :  

(1) છાળભાું શદય ુને જ ન ખ ભેલીને મનમમભત ીલાથી થયી ખી જામ છે.  

(2) નાલમેયના ાણીભાું રીંબ ન યવ ભેલીને ીલાથી થયીની તઔરીપભાું યાશત થામ છે.  

ભયડ : ભાકણ, ભધ ુને કડીવાઔય ભેલીને કાલાથી ભયડ થમ શમ ત તે ભિી જામ છે.   

ગભૂડ ું : ઔુઇ ણ ગભૂડ ું ાઔીને ફુિી ખય ું શમ ત તેના ુઈય રીભડાના ાન લાિીને તેની લખૂદી 
ફનાલીને ચડલાથી ગા ઝડથી ર ઝાુઇ જામ છે.  

નવઔયી : કિભીઠાું દાડભના 100 ગ્રાભ યવભાું 20 ગ્રાભ વાઔય ભેલીને યજ ફયે (ુઈનાાભાું કાવ) 

ીલાથી નવઔયી ફુિતી ફુંધ થુઇ જામ છે. 

શાુઇબ્રડપે્રળય: શાુઇબ્રડપે્રળયના દદી ભાિે ૈય ું પામદાઔાયઔ શમ છે .તેને યજ ભખૂ્મા ેિે ચાલીને 

કાવ ું. 

ચક્કય 

ુઅય લેટદમ ભતે જેભને ચક્કય ુઅલતાું શમ, તેભણે મત્ત લધાયનાય તભાભ ુઅશાય મલશાયન ત્માખ 

ઔયી દેલ. ુને એઔ ચભચી ખામના ગીભાું લારના એઔ દાણા જેિર શ દ્ધ વાજીકાય મભશ્ર ઔયી વલાયે, 

ફયે ુને યાતે્ર રેલ તથા ખના તલમે ુને ઔાે ખામન ું ગી ગવવ ું જુઇએ.  

કૃમભન નાળ: 

(1) લાલટડિંખ, ીયીમૂ - ખુંઠડા, વયખલ તથા ઔાાુંભયી નાુંકી છાળભાું તૈમાય ઔયેરી મલાગ ૂસૂ 

વાજીકાય નાુંકી ીલાથી કૃમભન નાળ થામ છે. 



 

 

(2) ટઔયભાણી ુજભ વલાયે ઠુંડા ાણી વાથે ુડધી તભચી જેિર રેલાથી કૃમભ - ઔયમભમાન નાળ થામ 

છે. 

(3) મત્તાડ ુધઔચય ળેઔી ચણાની દા જેિર ભધ વાથે ુઅલાથી કૃમભન નાળ થળે. 

(4) લાલટડિંખન ુઈઔા ીલાથી થડા ટદલવભાું તભાભ પ્રઔાયના કમૃભ વાપ થુઇ જામ છે* .ફીજયાની 

છારન ુઈઔા કૃમભન નાળ ઔયે છે. 

(5) ુનનાવ કાલાથી નાના કૃમભ ખી જામ છે.    

(6) રીભડાની ઔાચી રીંફી યજ ૧-૨૧ ટદન કાુઇ ફુંધ ઔયલી. 

ઔાઔડાન વજુઃ 

 (1) લાયુંલાય ઔાઔડા ાઔી જતાું શમ તેભણે ુડધી ચભચી શદય ુને ુડધી ચભચી ખયભાાની 

છારન તાજેતાજ ફનાલેર ુઈઔા વલાયે, ફયે ુને યાતે્ર ીલ જુઇએ. 

(2)હ ુંપાા ાણીભા એઔ ચભચી શદયન ું ચ ણભ ુને એઔ ચભચી કાુંડ નાકીને,ખાીને ધીભે ધીભે 

ીવ ું. વલાય,ફય,વાુંજ ુને યાતે્ર ીવ ું. ત્રણ દીલવ છી ચાયની જલમાએ ત્રણ ફકત ીવ ું. જેભ 

જેભ યાશત જણામ તેભ તેભ એઔ એઔ લાય છા ઔયતા જવ ું. ત્રણ દીલવભાું વજ ુઈતયી જામ 

છે.ીડા ુને દ કાલ ફુંધ થામ છે.ુઅ એઔ ુન બલ મવધ્ધ ુઈત્તભ ુઆરાજ છે.શદય શ ધ્ધી ઔયનાય 
છે. તે મલનાળઔ છે ુને ગાને ફૃઝલે છે. જ ુલાયનલાય ઔાઔડા થતા શમ ત યજ જભલાભા રીરી 
શદયની ઔચ ુંફય કાલી. 

ખેવને રીધે વજા/ લાય  :  

(1) ખેવને રીધે વજા ચઢમાું શમ ત ત રવીન યવ, ગી ુને ઔાા ભયીન ભઔૂ ઔયી ટદલવભાું ફે લકત 

ી જલાથી ુચઔૂ પામદ થામ છે. 

(2) ભહ ડાન ું પ ળીત, બાયે, ભધ ય, લીમભને લધાયનાય, હૃદમને ન ખભે એવ ું ુને લાય , મત્ત, 

તયવ, રશીન ફખાડ ઔે ુશ દ્ઘદ્ધ, દાશ, શ્વાવ, ક્ષત-ચાુંદ ું તથા ક્ષમન નાળ ઔયે છે. 



 

 

વજુઃ  

(1) 

ીીની છાર સ્લચ્છ ઔયી તેને વશજે ાણીભા રવિલી ુને એને વજાલાા બાખ ય ચડલાથી યા
શત થામ છે. 

(2) વુંમધલાભાું ુઅલતા વજા ય ુજભાન ું તેર રખાલલાથી પામદ થામ છે. 

ઔભાના યખથી ીડાતા દદીને ઔાચાું ૈમાુંના યવના ાુંચ િીાું તાજાું દૂધભાું ભીક્ષ ઔયી 
બજન ફાદ ચાય ુઠલાટડમા સ ધી ુઅલાભાું ુઅલે ત દદીને પામદ થામ છે. દદીને ુઅ 
પ્રમખની વાથે વાથે ાક ું ઔેફૄું ુઅવ ું. 

થયીના યખભાું દદીને ૈમાના થડની ૨૦ ગ્રાભ છારને ૨૦૦ ગ્રાભ ાણીભાું રવિી, લાિીને 
ખાી ર. દદીને જ્માયે જ્માયે તયવ રાખે ત્માયે ુઅ ાણી ુઅ. ુઅ પ્રમખ વતત ૨૧ ટદલવ 
ઔયલાથી થયી ુઅુઅ બાુંખીને નીઔી જળે. 

ભાથાન દ ુઃકાલ :-  

(1) વપયજનને ભીઠા વાથે ભખૂ્મા ેિે કા. 

(2) ઠુંડીથી ભાથ ું દ કત  ું શમ ત તજનાું ાુઈડયને ાણીભાું બેલી તેની ેસ્િ ફનાલી ઔા ય રખાડ. 

 

ુચા ુને ઔફજજમાત: 

(1) વલાયના નાસ્તાભાું ૈમાને મનમમભત યીતે રેલાથી એઔ ુઠલાટડમાભાું ુઅ વભસ્મા દૂય થળે. 

(2) ftuXu lJNuft dhb vtKebtk j´çþltu hm ltkFelu veJt:e fcrsgt; bxu Au 

(3) ેિના મલઔાય દૂય ઔયલા ભાિે ઔાચા ૈમાન વરાડ કા. 



 

 

(4) એઔ લરાવ ઠુંડા ાણીભાું થડ રીંબ ન યવ ભેલી પ્રાત:ઔાે ીલાથી ઔફજજમાતભાું ખફૂ જ પામદ 
થામ છે. 

(5) કયાઔ ચત ન શમ તેભણે જીર ું  ળેઔીને વુંતયાના યવભાું બેલી ીવ  જુઇએ .ેિન ખેવ તથા 
ુચ દૂય થળે. 

(6) યાતે્ર બાયે કયાઔ રીધા છી છાવભાું જીર ું , રીભડ ુને ુઅદ ન ગીભા  લગાય ઔયીને ીલાથી પામદ 
થળે. 

 

ઔપને રીધે સ્લયબેદ : 

 ુલાજ ફેવી ખમ શમ, ત રીંડીીય, ીયામૂ (ખુંઠડા) ઔાા ભયી ુને મલશ્વબૈજ એિરે ઔે સ ૂુંઠ 

ુઅ ઓધન ું ચણૂભ ભધ વાથે રેવ ું જુઇએ. (ફધા જ ઓધ વયકા બાખે- લજને મભશ્ર ઔયી ખફૂ કાુંડીને 

ફાયીઔ ચણૂભ ઔયી, ફાિરી બયી રેલી. ુઅભાુંથી ુડધી ચભચી જેિલ ું ુઅ ચણૂભ એઔથી ફે ચભચી ભધભાું 
મભશ્ર ઔયી વલાય- વાુંજ ચાિી જવ ું. ુઅ ચણૂભથી ફેવી ખમેર ુલાજ ખરૂી જામ છે. ઔપના ફધા જ યખભાું 
ણ ુઅ ુઈચાય ટશતાલશ છે.) 

 

સઔૂા શઠન ગયખ્થ  ુઈામ :-   

(1) ષ્ઔ ાણી ી 

(2) ઔાઔડીને ાતી ચીયી ઔયી સઔૂામેરા શઠ ય યખડ. 

(3) ઔડલા રીભડાન યવ શઠ ય રખાડ. 

(4) યાતના સતૂા શરેા શઠ ય ટદલેર રખાડ.  

(5) ગ રાફની ાુંદડીન યવ ઔાઢી તે શઠ ય રખાડલાથી શઠ ગ રાફી થામ છે 



 

 

(6)સ ઔા યશતેા શઠ ય ટદલવભાું એઔલાય ઔયેર ુથલા ઑલરલ ઑુઇરન ું ાુંચ મભમનિ ભાલરળ 

ઔયલાથી પામદ થામ છે. 

(7) શઠની ક દયતી ચભઔ રાલલા ભાિે તાજા િીભભાું રીંબ ન યવ બેલી રખાડલ.. 

         

લજન : 

(1) ઔભઔાઔડી ઠુંડી, ભીઠી, ત યી, ઔડલી, બાયે ભને યઔનાય, લીમભ- શ િને લધાયનાય, ર ક્ષ, ખબભન ું 
સ્થાન ઔયનાય, ફ ુઅનાય, ભન ું ળણ ઔયનાય ુને ઔપ તથા લાય  ઔયનાય શમ, મત્ત, રશીન 
ફખાડ ઔે યક્તમત્ત તથા દાશ- ફતયાને ભિાડનાય છે. * લજન લધત ું જ ન શમ તેભણે દવ ુંદય 

ઔભઔાઔડીના ભીજ યજ વલાયે તેની ફે પાડ લચ્ચેની રીરી જીબ ઔાઢીને વાઔય વાથે ખફૂ ચાલીને 

કાલા. તે ુમત ોદ્રિષ્િઔ શલાથી ધીભે ધીભે લજન લધલા રાખે છે. 

(2) ગઉંના રિભાું ળક્કટયમાુંન રિ ભેલીને યિરી કાલાભાું ુઅલે ત થડા  ટદલવભાું જ ળયીયન ું 
લજન લધલા રાખે છે. 

 

મતૂ્રીંડની થયી ુને બાુંખન નળુઃ જભફૃકીના ૧૦૦ ગ્રાભ ાન રુઆ ધુઆ, વાપ ઔયી વશજે 

ાણી ુઈભેયી ગ્રાુઆન્ડ ઔય.નીચલી યવ ઔાઢી દદીને ીલડાલ.બાુંખન નળ ચડય શમ ત ુવય ઔયવે. 

સ ઔતાનુઃફાઔ સ ઔાત   શમ, અંખ લત  ન શમ ત સઔૂતાનની ુવયલાા ફાઔને જેઠી ભધન ા
લડય ળીલણના શ ષ્ઔ ફુરને વભબાખે રુઆ ગીં ભા ઔલ ઔયલ. તેભા વાઔયન ાલડય જુઆતા પ્રભાણ
ભાું મભક્ષ ઔયી બયી યાકવ ું.  યજ  ચભચી ગી ફાઔને  કલડાલવ ું 

ડામાફીિીવન ગયેલ ૂુઈામુઃ  

(1) ડામાફીિીવના દદીએ ગ લાયળીંખ સ ઔલીને તેન ાલડય ફનાલલ. વલાય વાુંજ ફે ચભચી ુઅ 

ાલડયની પાઔી ભાયલી. ુઅનાથી ડામાફીિીવના દદીને ગણ જ પામદ થામ છે. 

 



 

 

(2) ભેથીના દાણાન ાુઈડય ાણીભાું બેલી વલાય-વાુંજ તે ાણી ીલાથી ડામાલફિીવ તેભજ 

બ્રડપે્રળયભાું પામદ થામ છે. 

(3) આંફાનાું તાજા ાન ર ુને 1 લરાવ ાણીભાું ુઈઔા .ુઅકી યાત યશલેા દ ુને ફીજે ટદલવે વલાયે 

ખાીને ી. 

(4) ટદલવના ત્રણ ગે્રફ્રુટ્વ[નવ ]ત્રણ લકત કા. 

(5) ુઅણ ું દેળી ગ વફેયી મલિામભન વીથી બયયૂ શમ છે જે ડામાલફિીવ ભાિે ુઈમખી છે .1 ચભચી 
ગ વફેયીન યવ ુને 1 ઔ ઔાયેરાના યવ વાથે બેલીને 2 ભટશના સ ધી ી.. 

(6) ફીરીત્રનાું ાનને ½ ઔરાઔ ાણીભાું રાડી યાકીને તેને ખફૂ રવિી તેન યવ ઔાઢી ીલાથી 
ુઈત્તભ ટયણાભ ુઅે છે. 

(7) વાયા ાઔા જાુંબ ને સઔૂલી ફાયીઔ કાુંડી ચણૂભ ફનાલી ાણી વાથે ટદલવભાું ફે લાય રેલાથી 
ડામાલફિીવભાું યાશત યશળેે. 

(8) ગઉંના જ્લાયાન યવ મનમભીત ીલાથી ડામાલફિીવ ય યાશત યશ ેછે 

(9) ભેથીનાું દાણા યાતનાું રાડી વલાયે ચાલીને કાલાથી ડામાફીિીવભાું પયઔ ડે છે. 

 

ળીલાુઃ એરજીને ઔાયણે ુઅલતી કુંજલા ુને ળીલા ુઈઠલા ય નાખયલેરના ાનલાિી તેન યવ 

ચડલાથી ગણી જ યાશત થામ છે. 

કાિા ડઔાયન ુવયઔાયઔ ુઈામુઃ કાિા ગચયઔાની વાથેખાભાું કિાળ રાખે,ુઅખ  ભઢ  કા
ટ ું કાટ ું થુઆ જામ ુનેકાિા ડઔાયુઅલે ત સ્લાદભાું કાિી ુને ુઅથાલાી લસ્ત   કાલાની છડી 
દ .જમ્મા  છી પક્ત ફે ઘ ુંિડા ાણી ીવ ,એઔ ઔરાઔ છી તયવ પ્રભાણે ાણી ીવ ું .કાલાન  વડા,
વાજીના ફુર ઔે જે યવડાભાું લયામ છે તેને ુડધીચભચીદેરી વાઔયભાું બેલી જમ્મા છી ુડધ
 ઔરાઔ ફાદ પાઔી જવ ું .તેની  ુઈય ફે ઘ ુંિડા ાણી ીવ ું. વાજીના ફુર મત્તન  ળભન ઔયે છે. 

Vipul Desai – desaivm50@yahoo.com 



 

 

 

શ્વાવ- એસ્થભા : 

ુઅય લેદભાું દભ- શ્વાવ એસ્થભા ભાિે એઔ ઓધ ુઈચાય ુઅ પ્રભાણે છે. એઔ ચભચી ખ + એઔ 

ચભચી સ ૂુંઠન ું ચણૂભ + વયમવય ું. ુઅ ત્રણે ઓધ મભશ્ર ઔયીને ધીભે ધીભે વલાય- વાુંજ ચાિી જવ ું ુને 

ુઅલશ્મઔ યેજી વાથે ુઅ ુઈચાય ૨૦થી ૨૫ ટદલવ ઔયલ.* ુડધી ુડધી ચભચી બાયુંખ મૂ 

ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ ભધ ુથલા ુઅદ ુંના ફે ચભચી જેિરા યવભાું મભશ્ર ઔયી વલાય- વાુંજ ચિાડવ ું. ુઅ 

ુઈચાયથી િમનઔ- ઔટઠન શ્વાવ ણ ભિે છે. * ુઅદ ું, ુયડ વી, ભધ ુને ત  રવીન યવ મભશ્ર ઔયી 

ીલાથી શ્વાવભાું પામદ થામ છે.    

ક્ષમભાું 
એઔ લરાવ ફઔયીના તાજા દૂધભાું, ુઅ દૂધ જેિલ ું જ ાણી ુઈભેયી તેભાું એઔ ચભચી ુશ્વખુંધાન ું ચણૂભ ુને 

એિરી જ વાઔય નાુંકી ુઈઔાવ ું. ુઈઔતા ાણીન બાખ ુઉડી જામ ત્માયે ુઈતાયી ઠુંડ ું ાડી ી જવ ું. વલાય- 

વાુંજ ુઅ યીતે એઔ લરાવ દૂધ ક્ષમના દદી, ક્ષમના મ ખ્મ પ્રધાન ઓધ વાથે ીલે ત, ક્ષમભાું જરદી 

પામદ થામ છે ુને લજન ણ લધે છે. ુશ્વખુંધાભાું એઔ મલળે ગ ણ “બૃુંશણ” યશરે છે. બૃુંશણ એિરે 

લજન લધાયનાય એલું ોદ્રિષ્િઔ જેભન ું લજન લધત ું જ ન શમ, તે ણ ુઅ ુઈચાય પ્રમખ ઔયી ળઔે.  

ચીઔણી થ ઔુઃ 

ખાુંખડા શીંખ-૧૦ગ્રાભ,ફીડરલણ-૪૦ગ્રાભ,ઔાીજીયી-૮૦ગ્રાભ,એયુંડાના સ ઔામ -૧૬૦ગ્રાભ 

ુઅ ફધ  ફાયીઔ લાિીને  ઔાચની ફાિરીભા બયી દ.ુઅ ફધ  શીલલાધા ચ ણભની એઔ એઔ ચભચી 
વલાય વાુંજ હ ુંપાા ાણી વાથે પાઔલી.  જેનાથી લાયુંલાય ુઅલત ું ચીઔણ  થ ઔ,છાતીની ખબયાભણ,હ્રદમશ ૂ
,ેિની ખયલડ,વાુંધાન વજ ુને દ કાલ,ુઅભલાત,ઔફજીમાત,ુફૃલચ,લાયુંલાય થત 
ેળાફ એ ફધાભાું ુંડીત બાલપ્રઔાળજીના ઔશલેા પ્રભાણે યાશત થામ છે. 

ભહ ડાન ું ફૂર: ભધ ય, ળીત, બાયે ુને  દ્રિષ્િ ુઅનાય શુઇ, ફ તથા લીમભ લધાયનાય ુને 

લાય  તથા મત્તન નાળ ઔયનાય ઔશરે છે. 



 

 

ભહ ડાન ું પ: ળીત, બાયે, ભધ ય, લીમભને લધાયનાય, હૃદમને ન ખભે એવ ું ુને લાય , મત્ત, 

તયવ, રશીન ફખાડ ઔે ુશ દ્ઘદ્ધ, દાશ, શ્વાવ, ક્ષત-ચાુંદ ું તથા ક્ષમન નાળ ઔયે છે. 

ૈય ું : ૈય ું એઔ વુંણૂભ ુઅશાય છે. તે ભાત્ર એઔલ ું કાલાથી ણ ેિ બયાુઆ જામ છે. તેને 
બયેિ કાલાથી તેની ઔુઆ ણ ુઅડુવય થતી નથી ઔે તેનાથી ઔુઆ ન ઔવાન થત ું નથી. તેને 
દૂધની વાથે કાલાભાું ુઅલે ત તે યક્ત શ દ્ધ ઔયલાન ું ઔાભ ઔયે છે. 

ખ: 
ુઅને કફય છે? ુઅય લેદના મલદ્વાન ુંટડત બાલમભશે્ર ખને વપે્રભ નભસ્ઔાય ઔમાભ છે. ઔાયણ ઔે ખ 

મત્રદશય છે. મત્રદ એિરે લાય , મત્ત ુને ઔપ. ુઅ ત્રણે દભાુંથી ઔુઇ ણ એઔની, ફેની ઔે ત્રણેની 

લધગિથી યખત્મત્ત થામ છે. આંદ  વાથે  ખન ું વેલન ઔયલાથી ઔપના યખ, શયડે વાથે ખન ું વેલન 

ઔયલાથી મત્તના યખ ુને સ ૂુંઠની વાથે ખન ું વેલન ઔયલાથી લાય ન નાળ ઔયે છે. ખ ર લચઔય, 

ુગ્લનદીઔ, ્મ, ભમતૂ્ર ળધઔ, હૃદમને ટશતઔય, ોદ્રિષ્િઔ, યવામન, ચલાભાું રઘ  ુને લીમભ 

લધાયનાય છે. 

લા ભાિે ખલ્ડન િીપ્વ 

(1) રીભડ નાુંકી ુઈઔાેરા ાણીને ઠુંડ ું ઔમાભ ફાદ લા ધલા 

(2) ભધ, ભેથી ુને ઔયેર ભાથાભાું રખાડી ૪૫ મભમનિ છી ધુઆ ર 

(3) લેક્વ ટ્રીિભેન્િ દ્ધાયા લા રીવા, ળાુઆમનિંખ ુને ઔદ્રિન્ડળમનિંખ ઔયાલ 

(4) શ્રીપના ઔયાના દૂધભાું ભધ, રીંબ  નાુંકી લાભાું રખાલ. 

(5) એઔ મ ઠ્ઠી જેિરી ુખયફત્તીની યાકભાું કાટ ું દશીં બેલ .તેને ચશયેા ય રખાલી ુંદય મભમનિ છી 
ધુઇ નાક .એથી ચશયેા યની દૂય ઔયેરી ફૃલાુંિી ઝડથી નશીં ુઈખે. 

(6) દૂધીન યવ ુને નાલમેયન ું તેર મભક્વ ઔયી એનાથી ભાથાભાું વાયી યીતે ભાલરળ ઔય .લાની ચભઔ 

લધી જળે. 



 

 

(7) ચશયેા યની ફૃુંલાિી દૂય ઔયલા ભાિે ત્રણ ચભચી યલાભાું થડઔ ગઉંન રિ, થડઔ ચણાન રિ તથા 
દૂધ મભક્વ ઔયીને રખાલ .સઔૂાુઇ જામ એિરે એને લાની ુઉરિી ટદળાભાું શલેથી ગવ .છી ધુઇ 

નાક. 

(8) ઔાુંદાન યવ ુને ભધ વભાન ભાત્રાભાું બેલી લાભાું રખાડી લા ધલાથી લા  કયતા ુિઔે છે. 

(9) ત લેયની દાને ાણીભાું યાતના રાી દેલી .વલાયે તેને ઝીણી લાિી  રેલી .ુઅ મભશ્રણથી લા 

ધલાથી લા કયતા ુિઔાલી ળઔામ છે. 

(10) ભાથાભાું આંખીના િેયલાથી ભવાજ ઔય .જેનાથી રશીન ું ભ્રભણ લધળે.  

(11) ુઅભાન ું તેર લાનાું મૂ સ ધી રખાડ. 

(12) ઔયાન ું દૂધ લાનાું મૂભાું રખાડી ધીયે ધીયે ભવાજ ઔય. 

(13) મળમાાભાું યજ 3 થી 4 ુઅભા કા. 

(14) મનમમભત 1 ચભચી મત્રપાન ું ચણૂભ ાણી વાથે ર. 

(15) યાતના ખામન ું ગી ખના તલમે ગવ.  

(16) રકુંડના લાવણભાું ુઅભાના ચણૂભને ાણીભાું રાડી ભાથાભાું રખાડલાથી ુઔાે લા ધા 
થતાું ુિઔે છે ુને લા ભજબતૂ થામ છે. 

(17) ુઠલાટડમે એઔ લકત શૉિ િૉલેર ુને ઑુઇલરિંખ ઔમાભ છી 10 થી 15 મભમનિ ભાિે લાભાું દશીં 
નાકવ ું લાનાું િેક્ળચય પ્રભાણે ળેમ્ ૂઔયવ ું ુઅનાથી લાન ગ્રથ લધે છે ુને કયતાું ુિઔે છે. 

(18) આંફાની ખિરી ુને ુઅભાને ાણીભાું રાડી ચીને ભાથાભાું રે ઔયલાથી લા ઔાા ુને 

રાુંફા થામ છે. 

(19) લાને રાુંફા ુને ચભઔદાય ફનાલલા ભાિે ુઠલાટડમાભાું એઔ લકત ભાથાભાું હ ુંપાફૄ તેર 

રખાડવ ું ુને થડા ઔરાઔ ફાદ નલળેઔા ખયભ ાણીભાું રાડેરા ભાથા ય રેિી સ્િીભ ુઅલી. 



 

 

(20) ઔયેર ુને રીભડાન ું તેર વયકા પ્રભાણભાું બેલી શરઔે શાથે લાની ભાલરળ ઔયલાથી કયત 

લા કયતાું ુિઔી જળે. 

ત્લચા ભાિે ખલ્ડન િીપ્વ 

(1) ડાફયન ું ગ રફાયી, ભધ, લરીવયીન ચશયેા તેભજ શઠ ય રખાડવ ું 

(2) ચશયેાને ાણીભાું ધલ યુંત   લ ૂુંછલ નશીં 

(3) ભેથીના ાનને લાિીને શલા શાથે ચશયેા ય ગવલાથી ઔયચરી દૂય થળે 

સ્લાુઆન ્લ -્લ  

ુભેયીઔાભા એઔ છઔય શસ્ીિરભાું ભયણ થાયીએ શત. તેન તાલ ુઈતયત ન શત.એની ુઅફ્રીઔ
ન દાદીભાતેની કફયઔાઢલા ુઅવ્મા. તેણે જ્માયે ુઅ લાત જાણી એિરે તયત જ ભિ ઔાુંદ ુને વપે
દ જાડા ભજા રાલલા ઔહ્ ું. તેણે ઔાુંદાની સ્રાુઆવ ફનાલીને ખના તીમાભાું મ ઔી ુઈય ભજા ચઢા
લી દીધા. ફીજે દીલવે વલાયે જ્માયે એના ભજા ઔાઢયા ત્માયે 
ઔાુંદા ઔાા ડી ખમા શતા ુને તેન તાલ ુઈતયી ખમશત.૧૯૧૯ની વારભાું રખબખ ૪ ભીરીમન
જેિરા ભાણવ ્લ ને ઔાયણે િિ ભયી ખમા. ત્માયે એઔ કેડ તને 
ગયે ફધાજ તુંદ યસ્ત શતા. કેડ તે ઔહ્  ઔે તેણે દયેઔ ફૃભભાું ઔાુંદા  ઔાીને  મ ક્યા શતા. તેથી ફધાતુંદ ય
સ્ત છે. ડક્િયે એઔ ઔાુંદ રુઆને ભાુઆિસ્ઔભાું જય ું ત ઔાુંદાભા ્લ ના લામયવ શતા. 

એયેઝના ુભેટયઔાભા એઔ શયેડ્રેવયને ત્માું એના ફધા ઔાભ ઔયનાયાને ્લ  થત શત એને રુઆને 

એના ગ્રાશઔને ણ્ર થત શત.એણે દ ઔાનભાું ઔાુંદા મ ઔી દીધા ્લ  ખામફ. 

યેખન ુભેયીઔાથી  ફશનેને ન્ય ભનીમા થુઆ ખમ. ઔુઆણ ુઈામથી વાફૃ નશત  ું થત ું.એણે ફૃભભા
 ઔાુંદા ઔાીને રિઔાલી દીધા. વલાયે ફધા ઔાુંદા ઔાા ડી ખમાતાલ ખામફ. લયવ શરેાબ્રેઔ પ્રે
ખ લકતે ર ભભાું ચાયેફાજ  રવણ ુને ઔાુંદા મ ઔીને ગણા ફધા રઔએ તાન જીલ ફચાવ્મ શત. 
ુઅન ું ઔાયણ એ છે ઔે ઔાુંદા ુને રવણભા ખ ફ જ ાલયફુર એન્િીફેક્િેયીમર ુને એન્િીવેપ્િીઔ પ્ર
િી છે.વાુંજે રીભડાન ધ ભાડ ઔે ધ  ઔયી ૧૦ ભીનીિ ફાયી ફાયણા ફુંધ ઔયી છી કરી નાુંક. ગય
ભા ઔુઆ ભાુંદ  નશી ડે.---"સ યતીઉંધીય ૂું" 



 

 

ુઅલ્ઝીભવભન યખ ભિી ળઔે છે 

બ્રાહ્મી જેલી ુઅય લેદ વાથે વુંઔામેરી જડીબ ટ્ટી ઓમધથી ભખજને ઔયી કાત ુઅલ્ઝીભવભન યખ ભિી 

ળઔે છે ુને વ્મગ્ક્તની ભખજની તુંદ યસ્તી જલામ છે તેભ તાજેતયભાું ઔયલાભાું ુઅલેરા એઔ વુંળધનભાું 

જાણલા ભળય ું છે.ુઅલ્ઝીભય વાભે ાુઇનના પણખા, રીંબ ની ેસ્િ, ુભેટયઔન જજનવેન્ખ ુને બ્રાહ્મી ુઈય 

પ્રમખ 

ુઅલ્ઝીભય કયેકય ળા ઔાયણે થામ છે તે શજી જાણી ળઔાય ું નથી. તેનાથી ીડાતા દદીને વતત ભખજભાું 

દ ુઃકાલ થત યશ ેછે. ળયીયભાું ુઉજાભ ફનાલતાું થમેરા ઔચયાના ુમતયેઔથી થત થાઔ ુને ળયીયન 

દ ુઃકાલ થમા ઔયે છે. ળયીયભાું બાયે ધાત  નાું તત્ત્લ જલા ભે છે. બ્રાહ્મી ાણીભાું ુને ફશાય ફુંને 

ઠેઔાણે થતી એઔ ુધભવામ ટોઔ લનસ્મત છે. તે ુઅ ફધી જ વભસ્મા ય ુવયઔાયઔ ઠયે છે. 

ફધી ઓમધ ુવયઔાયઔ યુંત   બ્રાહ્મી વોથી ુઔવીય વાલફત થુઇ 

નેળનર ુઇગ્ન્સ્િિયિૂ પ ઔગ્મ્પ્રભેન્િયી ભેટડમવન દ્વાયા સ્લાુઇનફનભ ય મનમલિવિી પ િેઔનરજી ુને 

બે્રુઇન વામગ્ન્વઝ ુઇગ્ન્સ્િિયિૂના મનષ્ણાત ાવે ઔયાલલાભાું ુઅલેર ુભ્માવભાું ુઅ શઔીઔત જાણલા 

ભી શતી. ુઅ વુંળધનભાું જડાના ત્રીજી વુંસ્થા શફભર એન્ડ ન્ય ટટ્રળનર ભેટડમવન ટયવચભ ય મનિના 

મનષ્ણાત એન્ૂ ળરીએ જણાવ્ય ું શત  ું ઔે, બ્રાહ્મી દ કાલ દૂય ઔયે છે, રશીભાુંથી ળયીયન ઔચય દૂય ઔયી ુઅે 

છે ુને ન ઔવાન ઔયનાય બાયે ધાત  ના અંળ ણ ખાી રે છે. ભખજભાું જાભી જુઇને ુઅલ્ઝીભયને 

ુઅભુંત્રણ ુઅનાય ફીિા એમભરુઇડ નાભના ઔરેસ્િયર જેલા ચયફીના ઔણને ણ રશીભાુંથી ફશાય 

ઔાઢી નાુંકે છે. 

સ્લમુંવેલઔ ુઈય ૯૦-૯૦ ટદલવના ફે પ્રમખ ઔયતાું બ્રાહ્મી ુઔવીય વાલફત થય ું શત  ું. દદીની 

ઔાભચરાુઈ માદળગ્ક્તભાું ભાત્ર ૯૦ ટદલવભાું જ લધાય થમ શત. 

ુઅ મનષ્ણાત ુઅલ્ઝીભયન ુઇરાજ ઔયલા ભાિે ાુઇનના પણખા, રીંબ ની ેસ્િ, ુભેટયઔન જજનવેન્ખ 

નાભની લનસ્મત ુને બાયતની બ્રાહ્મી ુઈય પ્રમખ ઔયી યહ્યા શતા. માદળગ્ક્તની કાભી, શતાળા ુને 

ુઈતે્તજના છી ઔયલાભાું ફધી ઓમધ ુવયઔાયઔ ફની શતી યુંત   બ્રાહ્મી વોથી ુઔવીય વાલફત થય ું 

શત  ું. તેના ઔાયણે રશીન ું દફાણ ણ છુું થુઇ ખય ું શત  ું. 



 

 

jmK:e ftujuMxuhtuj Dxu ? 

Ftuhtfbtk jmKle Wvgturd;t rJ»tu J»ttuo:e ytvKu mtkC¤eyu Aeyu. nJu J";t ;ltJle mt:u jmK rJ»tu Jæþ 
u. su:e çjz«uNh J"u Au ylu 

fthK fu l¤eltu btdo mtkfztu :tg Au ylu ceò ykdtubtk jtuneltu sYhe ÃþhJXtu vntukatzJtu s vzu Au. 

mkNtu"ftu fnu Au fu, ce.ve.le cebthebtk jmK ydðgltu Ctd CsJu Au. jmK:e cth xftltu Dxtztu :tg Au. 

«MËr;btk vK jmK:e ftuÂBÃjfuNl WCt :;t l:e. ;ult:e fuLmh mtbu ÍÍqbJtle ;tft; b¤u Au. 

jmKltu Jæþ Wvgtud fhJt:e yurlrbgt :tg Au. yt:e Ji¿ttrlftult b;u yulturbf btKmtuyu htk"uÕþk jmK FtÔþk 
òuE 

તરુસી એક, પામદા અનકે:  

ત રવી રશીભાું ચયફીના પ્રભાણને મનમુંમત્રત યાકલાની ક્ષભતા ધયાલે છે. તેભજ ળયીયના લજનને 
મનમુંત્રણ શઠે 
યાકલા ભાિે ણ તે ુત્મુંત રાબદામઔ તેભજ ગ ણઔાયી ઓધ છે. ત રવીન ું મનમમભત વેલન 
ઔયલાથી ખફૂ જ ભેદસ્લી, લજન ધયાલનાય વ્મગ્ક્તન ું લજન ગિી જામ છે તેભજ જ વ્મગ્ક્ત ાતી 
શમ ત તેન ું લજન લધે છે. ભતરફ ઔે ત રવી ળયીયન ું લજન ુઅન ામતઔ ફૃથી મનમુંત્રણ ઔયે છે.  

તરુસીના વલવલધ ઉમોગોોઃ – 

ત રવીના યવભાું થડા પ્રભાણભાું ભીઠ ું બેલીને ફેબાન વ્મગ્ક્તના નાઔભાું યેડલાથી તે તયત જ 
બાનભાું ુઅલી જામ છે. 

ચા ફનાલતી લેા, ચાભાું ત રવીના થડા ાન નાુંકીને ુઈઔાલાભાું ુઅલે ત તેનાથી ળયદી, તાલ 
ુને ભાુંવેળીન દ ુઃકાલ દૂય થામ છે.  

૧૦ ખાભ ત રવીના યવભાું ભધ બેલીને તેન ું વેલન ઔયલાથી શડેઔી તથા ુસ્થભાના યખીને વાજ 
ઔયી ળઔામ છે. 

ત રવીના ઔલાથભાું થડ ું વીંધલ ભીઠ ું તથા ીવામેરી સ ૂુંઠને ભેલીને વેલન ઔયલાથી ઔફજજમાત 
દૂય થ - ફયે બજન વાથે ત રવીના થડા ાન ચાલલાથી ાચનળગ્ક્ત સ ધયે છે. 



 

 

૧૦ ખાભ ત રવીના યવભાું  ખાભ ભધ તથા  ખાભ ીવેરી ઔાીભયીન ું વેલન ઔયલાથી 
ાચનળગ્ક્તની નફાુઇ દૂય થામ છે 

ુશ દ્ધ ઔે દૂમત ાણીભાું ત રવીના થડાઔ ાન નાુંકલાથી ાણીન ું શ દ્ઘદ્ધઔયણ ઔયી ળઔામ છે. 

ુઅ ુઈયાુંત યજ વલાયે ત રવીના ાુંચ ાન ચાલીને કા - ચાય-ાુંચ ળેઔેરા રમલિંખની વાથે 
ત રવીના ાન ચવૂલાથી ફધા પ્રઔાયની 
કાુંવીથી ુઅઝાદી ભેલી ળઔામ છે. 

ત રવીના યવભાું કાુંડેરી ભયવ ભેલીને ીલાથી છાતીના દ ુઃકાલાભાું તેભજ કાુંવીથી ુઅઝાદી 
ભેલી ળઔામ છે. 

ત રવીના યવને ળયીયના ચાભડીના યખથી પ્રબામલત થમેર અંખ-ુઈાુંખ ુઈય શલા શાથે 
ભાલરળ ઔયલાથી દાખ, એટઔજભા તથા ુન્મ ચાભડીના યખભાુંથી ુઅઝાદી ભેલી ળઔામ છે. 

ત રવીના ાનને રીંબ ના યવની વાથે ીવીને ેસ્િ (ભરભ) ફનાલીને રખાલલાથી એટઔજભા તથા 
ધાધયના યખથી ુઅઝાદી ઔે છિઔાય ભેલી ળઔામ છે. 

ફોય: 

ઓધની દ્ર  દ્રિશ્િથી ફય જેવ ું ગ ણઔાયી ુને વશરેાુઇથી વસ્તાભાું ભત ું પ યભાત્ભાએ ખયીફ-
લનલાવી ભાિે ુઈત્ન્ન ઔયેર છે જે 
ખયીફ પ્રજાન ું ટયલચત મપ્રમ પ છે. ખાભે ખાભ લનલખડે થતાું ફય એ ખયીફન વસ્ત, સ રભ્મ 
ભે છે. ફય જેવ ું ગ ણઔાયી ુને વશરેાુઇથી વસ્તાભાું ભત ું પ યભાત્ભાએ ખયીફ-લનલાવી 
ભાિે ુઈત્ન્ન ઔયેર છે જે ખયીફ પ્રજાન ું ટયલચત મપ્રમ પ છે. 

ફોયનાાં લકૃ્ષો - ફોયડીોઃ- બાયતભાું વલભત્ર ુઈખે છે. તે ક દયતી યીતે ુઈખી નીઔે છે તેભજ લાડીભાું ણ 
ુઈખાડલાભાું ુઅલે છે ુને જેરભ ઔયીને ણ શલે ત તૈમાય થામ છે. ુઅલા વસ્તા સ રભ્મ પના 
ઓધીમ ગ ણના ુઈમખ. 

ક્ષમયોગોઃ મનમમભત યીતે ફય કાલાથી ક્ષમયખભાું રાબ થામ છે, તથા દ ફભતા ગિે છે. 



 

 

ઉરટી: ફયભાું ફીજભાુંની ભજ્જજા, બાતના વાભણ, બાતની ધાણી, લડનાું અંક ય તથા જેઠીભધન 
ુઈઔા ભધ ુને વાઔય વાથે ીલાથી ુઈરિીભાું રાબ થામ છે. 

યહતાવતસાય - ફયડીનાું મૂ તથા તરને ુરખ ુરખ ચિણીની જેભ ીવી વભબાખે ભેલી 
ખામા ુથલા ફઔયીના દૂધભાું ીલાથી યઔતલવાય દૂય થામ છે. 

ળીતા - ળીતા શરઔા ુઅલલા ભાિે ફયડીનાું ાુંદડાન યવ બેંવના દૂધભાું ીલાથી રાબ થામ 
છે. 

બસ્ભક યોગ - ફયડીની અંતયછાર ાણી વાથે ીલાથી રાબ થળે. 

ભસરૂયકા (અછફડા) - ફયના ઠલમાન ુઈયન બાખ લાિીને ખ (જૂના) વાથે લાિીને કાલાથી 
ભસીૂયઔા (ુછફડા) ાઔે છે. 

ભતૂ્રદાય - ફયડીના ાનને લાિી ેડ ૂુઈય રે ઔયલાથી મતૂ્રદાની ફતયા દૂય થામ છે. 

અવગન્દગ્ધ - ફયના તાજા ાનને દશીં વાથે લાિીને દાઝયા ય રખાડલાથી દાઝી જલાની ફતયા 
દૂય થામ છે ુને ડાગ ણ ભિી જામ છે. 

ખયતા લા - ફયનાું ાુંદડાના ઔલાથથી ભાથ ું ધલાથી લા ભજબતૂ ફને છે. ુને કડ દૂય થતાું 
કયતાું લા ુિઔે છે. 

નાકની પોલ્રીઓ - ફય છરીને સ ૂુંગલાથી નાઔની અંદયની પલ્રી ભિે છે. 
આંતયડાના ગા ેુઃ- મનમમભત ફય કાલાથી આંતયડાના ગા ભિી જામ છે. 

સ્લય બ ે- ફયડીનાું મૂ વાપ ઔયી ભઢાભાું યાકલાથી ુથલા ફયડીના ાનને ળઔી તેભાું મવિંધલ 
નાકી કાલાથી સ્લય બેદભાું ુઅયાભ થળે. ખાભાું વજ - ફયડીની છાર ગવીને ીલાથી ખાભાું 
વજ દૂય થામ છે. 

હડેકી - એઔ ચભચી ફયના ઠલમાન ું ચણૂભ કાલાથી શડેઔી ભિી જામ છે તથા ુઈલ્િીન ું ળભન થામ છે. 



 

 

ખાાંસી - ુઈનાફ ફય, ગ ુંદય, શાથ, વાઔય ુને ગ રાફનાું ફૂરની ખી ઔયી ચવૂલાથી કાુંવીભાું 
મનમુંત્રણ થામ છે. 

ઝાડા - ફયડીના છારન ઔલાથ ીલાથી ઝાડા ભિે છે. ગા ુઈનાફ ફયના ઝાડની છારના ઔલાથથી 
ધલાથી ગા ભિે છે. 

છાતીનાાં દદદ - ફયડીના વકૃ્ષભાુંથી ઝયત રાક જે છાતીના દદભભાું ુઈમખી છે ુને ુઅય લેદભની 
મલખ્માત ઓધી રાક્ષાદીતેર ણ તેભાુંથી ફને છે. 
 

આધાળીળી-ભાથાનો દખુાલો ભટ ેછે: 

ુઅદ ુંન યવ ઔે ત રવીન યવ સ ૂુંગલાથી. 
રવણની ઔીને ીવીને ઔાનિી ય રે ઔયલાથી. 
ોાક્ષ ુને ધાણાને ઠુંડા ાણીભાું રાી ીલાથી. 
ાણીભાું સ ૂુંઠન ગવાય ઔયી ઔાે રખાલલાથી. 
દૂધભાું ખામન ું ગી ભેલીને ીલાથી. 
ુઅભાન ું ચણૂભ, વાઔય ુને ગી વયકે બાખે રુઇ કાલાથી. 
ુડધ ચભચ રીંબ ન યવ ુને ુડધ ચભચ ત રવીન યવ બેખ ઔયી ીલાથી. 
રમલિંખન ું તેર ભાથે-ઔાે ગવલાથી,નલળેઔા ાણીભાું ભીઠ ું નાકી ખ ાણીભાું યાકલાથી. 
 

લામ ુભદુ્રા કલેી યીત ેકયામ?: 

શરેી આંખીના િેયલાને અંગઠૂાના િેયલાથી દફાલ ુને ફાઔીની ત્રણેમ આંખી વીધી યાક. 
મલળેતા :ુઅ મ ોાન મનમમભત ુભ્માવ ઔયલાથી લાય ના ુવુંત  રનથી (ખેવને ઔાયણે) થતા તભાભ 
પ્રઔાયના યખ વાભે ફચી ળઔામ છે. વભમખા : દયયજ ુઅ મ ોાન ૪૫ મભમનિ ુભ્માવ ઔયલ 
જુઇએ. ુઅભ ઔયલાથી ખેવની ખુંબીય તઔરીપ થુઇ શમ ત ૧૨-૧૪ 
ઔરાઔભાું પયઔ ડે છે. લધ  યાશત ભેલલા ભાિે એઔ ણ ટદલવ ચકૂ્યા લખય લાય  મ ોાન 
ુભ્માવ ઔયલ જુઇએ. રાબ : ફૃભેટિઝભ, ુઅથભયાુઇટિવ, ખાુઈિ, ાટઔિન્વન્વ ુને ેયાલરમવવની 
ફીભાયી લખય દલાએ ભિી ળઔે છે .- વલાભુઇઔર સ્દ્રિન્ડરાુઇટિવથી ીડાતા ુને ચશયેા ય રઔલ 
ભાયી ખમ શમ એલા દદી ભાિે લાય  મ ોા ખફૂ ુઈમખી નીલડ ેછે. - ખેવને ઔાયણે થતી ેિની 
ખયફડ દૂય થામ છે. 



 

 

 

 

ઊરટી: 

ુઅ ઓધમખ ુઉરિી ભાિે ુઔવીય છે. ત્રણથી ચાય ચભચી ખન યવ ુને ફે ચભચી વાઔયન ું 
ચણૂભ મભશ્ર ઔયીને વલાયે, ફયે ુને યાતે્ર ીલાથી મત્ત તત્ઔા દૂય થામ છે ુને મત્તથી થતી 
ુઉરિી ભિે છે. તથા ખના ુઈઔાાભાું ભધ ભેલીને મત્રદજન્મ ુઉરિી ુથાભતૌ લાય , મત્ત ુને 
ઔપથી થતી ુઉરિી ફુંધ થામ છે. * ા ચભચી મવિંધલ એઔ ચભચી ભધભાું મભશ્ર ઔયીને ધીભે ધીભે 
ચાિલાથી ુઉરિી ુઉફઔા ફુંધ થામ છે. * શયડેન  ું ચણૂભ ભધ વાથે ચાિલાથી ુઉરિી ફુંધ થામ છે. 
મત્રપા લાલટડિંખ ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ ભધ વાથે ચાિલાથી ુઉરિી ફુંધ થામ છે. 
 

 

તાંદયુસ્ત-વનયોગી યહલેાના ઉામો: 
 

ુઅયલમ કે્ષતે્ર રઔ જાખાેૃમત ુઅલે ુને રઔ ટશતાથે સ્લસ્થ વ્મગ્ક્તની તુંદ યસ્તી ઔુઇ યીતે 
વચલામ ુને ઔુઇ યખ ન થામ, એ ભાિેનાું મલમલધ ુઈામ નીચે મ જફ છે, જેન ું ારન ઔયવ ું 
ટશતાલશ છે. 
* સ્લસ્થ એિરે મનયખથી ભન ષ્મે ુઅય ષ્મન ું યક્ષણ ઔયલાના શતે  થી બ્રાહ્મમ હ તભભાું (એિરે ઔે સ મોદમ 
થમા શરેાું ૯૬ મભમનિે) ુઈઠવ ું. 
* વલાયે ુઈઠમા છી ળોચટિમા (ભ ત્માખ) ઔમાભ ફાદ લડ, રીભડ, કેય, ઔયુંજ (ઔણજી), ફયવરી, 
ફાલ લખેયે ઝાડભાુંથી જે ુઈરબ્ધ શમ તેન ું દાુંતણ યજ વલાયે તથા જમ્મા છી ણ ઔયવ ું, 
જેથી ભોંભા યશરેી ઔડલાવ, ઔપ લખેયે દૂય થળે.  
* ભન ષ્મે શુંભેળા ુભ્મુંખ ુઅચયલ, એિરે ળયીયે તેર રખાડવ ું.  
* તુંદ યસ્તી ભાિે ઔવયત-વ્મામાભ ુઅલશ્મઔ શમ, ફેઠાડ ું જીલન ળૈરીન ત્માખ ઔયી દયયજ 
ચારલાની િેલ ાડલી, થડ વભમ પ્રાણામાભ-મખ, સમૂભ નભસ્ઔાય જેલી ઔવયત ઔયલી, મળમાાભાું 
ુને લવુંત ુઊત ભાું કાવ ઔવયત ઔયલી.  
* ઔવયત ઔયીને છી ળયીયને જેભ દ ુઃક ન થામ તેલી યીતે ભદભન ઔયવ ું (ભવવ ું, ચુંી ઔયલી) ચુંી 
ણ ઔવયત  ું જ અંખ છે.  
* ુખાુઈન ું કાધેલ ું વાયી યીતે ચી ખમા છી, ઔઔડીને ભકૂ રાખે ત્માયે ળયીયને ુને દેળઔાને 
ભાપઔ ુઅલે એલ વાજત્લઔ - વભતર ુઅશાય રેલ તથા ભાવય ધીભે ધીભે જભવ ું.  



 

 

* ભનની ુવય જફૃય ળયીય ય થામ છે. તેથી જભતી લકતે ભન-લચત્ત-પ્રવન્ન યાકલાન પ્રમત્ન 
ઔયલ, િધ તથા ઔરેળથી ાચન ટિમા ુઈય ભાઠી ુવય થામ છે.  
* ધ્ર ભાન, દાફૃન ું વેલન, ઔેપી ોવ્મન ું વેલન લખેયે વ્મવન તુંદ યસ્તીને ભાિે શામનઔાયઔ છે, ત તેન 
ત્માખ ઔયલ.  
* ઝાડ, ેળાફ લખેયેની ક દયતી શાજત યાણે ઔયલી નશીં, તેભજ ુઅ ક દયતી શાજતની ુઇચ્છા 
થમા છતાું, નેને ુિઔાલીને ફીજા ઔાભ ઔયલા નશીં.  
* દયેઔ વ્મગ્ક્તએ શઔાયાત્ભઔ મલચાય ઔયલાની િેલ ઔેલલી જુઆએ. શ્રીભદૌ  ળુંઔયાચામે ણ ઔહ્ ું છે 
ઔે, જેણે ભન જીત્ય ું તેણે જખ જીત્ય ું. ટૂુંઔભાું ભન ુને ુઅત્ભાની ળાુંમત શમ ત જીલનભાું ુઅયલમની 
પ્રાગ્પ્ત થામ છે.  
* ુઈલચત ભાત્રાભાું યજ ઊંગલાને વભમે મલમ મનિંોા (ઊંગ) યાતે્ર પ્રઔાેૃમતને ભાપઔ ુઅલે તેિરી જ 
રેલી.  
* ળાયીટયઔ ુઅયલમ વાથે ભનન ું ુઅયલમ જાલલા ભાિે ુઅય લેદનાું ુઅચામભ ચયઔે વદ્વાેૃત-
સ્લસ્થલાેૃતન ું મલખતે લણભન ચયઔ વુંટશતાભાું ઔયેર છે. જેભઔે, ટશિંવા લખેયે દળ ાઔભભન ત્માખ 
ઔયલ, દ ુઃકી ુઈય દમા યાકલી, દેલ, ખામ, બ્રાહ્મણ, લાેૃધ્ધ, ુમતમથ (ભશભેાન) લખેયેન ું જૂન 
ુને મથામલમ વન્ભાન ઔયવ ું, માચઔને ુઅવ ું, યઔાય ઔયલ, મનભભ યશવે  ું, સ ગડ ુને સ્લચ્છ 
યશવે  ું લખેયે મનમભન ું જે વ્મગ્ક્ત ુઅચયણ ઔયળે તેને ુઅય ષ્મ, ુઅયલમ, મળ ભળે.  
* સ્લાસ્્મ લધભઔ, ુઅયલમ યક્ષઔ, યખ મનલાયઔ ુને સ્લાસ્્મપ્રદ, મનદયે ુઅય લેદની લનસ્મત - 
ઓધી જેભ ઔે - ત રવી, ુયડ વી, જેઠીભધ, ખ, રીભડ, ળતાલયી, ુઅભાું, ક ુંલાય, ુજ નભ, 
ફીરી, શદય, શયડે ુઅદ  લખેયે ફીજી ગણી ઓધી છે, જેના વેલનથી ુનેઔમલધ પામદા-રાબ 
ભે છે. તેભજ જે તે યખભાું ુઔવીય ભનામ છે ુને ુત્મુંત ુઈમખી થામ છે, તેન ું મલમ 
ભાત્રાભાું મલમ ભાખભદળભન પ્રભાણે વેલન ઔયી ળઔામ.  
* ળાસ્ત્રઔત યેજની કાવ જફૃયુઃ ળાસ્ત્રઔત યેજ (યેજી) ાે ત દયદીને દલા ઔયલાની ળી જફૃય 
છે ? (ુથાભત ઔુંુઆ જફૃય નથી, ઔાયણ ઔે યેજ ાનાયને ઓધ મલના ણ યખ ભિી જામ છે) 
યેજ ન ાે ત દયદીને દલા ઔયલાની ળી જફૃય છે ? (ુથાભત ઔુંુઆ જફૃય નથી, ઔાયણ ઔે, યેજ 
(યેજી) ન ાનાયને વેંઔડ ઓધ રેલા છતાું યખ ભિત નથી - દદરૌેીને ુઅયલમ પ્રાપ્ત થત ું 
નથી ભાિે જે ને યખભાું યેજી ાલી જફૃયી ફને છે, એભ લૈદ્ય ઔમલ રલરિંફયાજ ઔશ ેછે. ુઈયઔત 
મનમભન ું ારન ઔયલાથી ફ, ુઈત્વાશ ભળે, ળયીયની ચયફી છી થળે, જઠયાગ્લન વતેજૌ  - 
પ્રટદત્ત થામ છે, ઉંધ વાયી યીતે ુઅલે છે, ળયીયની ચાભડી સ ુંદય ફને છે, ળયીય ભજબ ત થામ છે 
ુને ગડણ, થાઔ, લાય  લખેયે ભિે છે. 



 

 

વુંઔરન ઔતાભ - લૈદ્ય ડી.ી. ભશતેા (ગ જયાત ુઅય લેદ ય મનલમવિિી, જાભનખય) 
 

 

ડામાવફટીસથીચતેજો: 

શલે ું સ ક તે જાતે નમાભ શલાળથી રેળ ત ુઅ યખ જીલરેણ મનલડળે ુઅજના ય ખભાું 
હ્ય્દમયખ, બ્રડપે્રળય, ઔેન્વય લખેયેની જેભ ડામાલફિીવના યખન ું પ્રભાણ ણ લધાયે જલા ભે 
છે. ગણા જ ના ઔાથી ભાનલીને ીડતા ુને ુઅકા ળયીયન ું ુઅયલમ ઔથાલત ુઅ યાજમખ 
ભધ પ્રભેશ (ડામાલફિીવ) મલે ુઅય લેદનાું ભશમિ ચયઔ, સ શ્ર  તે યવપ્રદ લણભન ુઅય લેદના ખુેં ૌયથભાું 
ઔયેર છે. જીલનબય યેળાન ઔયનાયા ુઅલા ભશાયખથી ફચલા પ્રમત્ન ઔયલ તે વો ઔુઇની પયજ 
છે. ડામાલફિીવન યખ ટદન-પ્રમતટદન લધત જામ છે. ત્માયે તેનાથી ફચલા તેને યઔલા ભાિે નીચે 
મ જફની ટિપ્વ ુઈમખી થળે 
* ળયીયન ું લધાયે ડત ું લજન લધલા ન દેવ ું. ચારીવ લભની ઉંભય ફાદ ત ુઅ ફાફતે દયેઔ 
વ્મગ્ક્તએ વજાખ યશવે  ું ટશતાલશ છે. 
* ુઅચામભ ચયઔે ભધ પ્રભેશ (ડામાલફિીવ) થલાનાું મ ખ્મ ઔાયણભાું જણાવ્ય ું છે ઔે, કયાઔભાું તાની 
જીબને લળભાું ન યાકી ળઔનાય ુથાભત લધાયે ડત ું કાનાયને ુને ખે ચારલાન ઔુંિા ઔયનાય 
ુથાભત ફેઠાડ ું જીલન જીલલાલાાને ુઅ યખ બયડ રે છે, ુઅ ફાફત ધ્માનભાું યાકલી. 
* ક ટ ુંફભાું ઔુઇને ુઅ યખ છે ઔે ઔેભ? તે જાણી રેવ ું, જ તે શમ ત તે એના બખ ફનલાની 
ળઔમતા ધ્માનભાું યાકલી. વાલચેતીના ખરા તયીઔે લધાયે ડતી ભીઠાુઇ ુને લધાયે ડત ું ન 
કાવ ું, લજનન લધાય થત યઔલ, વભમાુંતયે રશી ુને ેળાફની તાવ ઔયાલલી. 
* ભડા ુઈઠલાની ુઅદત, ફયે જમ્મા છીની ટદલવની લધ  ઉંગ, ફેઠાડ ું ુઅસ ું જીલન છડવ ું જ 
યહ્ ું. 
*દયયજ મનમમભત ઔવયત ઔયલી, મખાવન ઔયલા તેભજ ઝડથી ચારવ ું જફૃયી છે.  
* લાયુંલાય ભીઠી ચા ઔે ઔપી ીલાન ું વ્મવન ણ છડવ ું ટશતઔાયઔ છે. 
* ચલાભાું બાયે, દશીં લખેયે જેલા ચીઔણાું દાથો, ખળમા ોવ્મ, ઠુંડા દાથો, ઔલ્ડ્રીંઔવ, ુઅુઇસ્િીભ 
લખેયે ફહ  લધાયે પ્રભાણભાું રેલા નશીં. 
* ઔપ પ્રઔાેૃમતલાી વ્મગ્ક્ત ઔપ ઔયનાય દાથો (જેભ ઔે લધ  પ્રભાણભાું દૂધ ીવ ું, લધ  પ્રભાણભાું 
દશીં કાવ ું, ખ નાકેરા દાથોન ું લધાયે વેલન ઔયવ ું)ન ું લધ  પ્રભાણભાું વેલન ઔયે ત, સ કી એળ 
ુઅયાભી વ્મગ્ક્ત ુને સ્લાદમપ્રમ તથા ઉંગણળી વ્મગ્ક્ત ડામાલફિીવના વઔુંજાભાું ઝડથી ુઅલી જામ 
છે. 



 

 

* ોદ્રિષ્િઔ કયાઔ કાુઇ ળયીય શ્રભ મલના લેાય યજખાય ઔયતાું સ કી લેાયી, લેાય ધુંધાભાું 
લાયુંલાય લચિંતા ઔયલી, વ્મામાભ ુને શયવ ું પયવ ું ચારલાની ઔવયત ણ છી ઔયનાય તેભજ જ દી 
જ દી ભશત્લાઔાુંક્ષાથી બયેરા ુન્મ ભાણવ ઔે જે ભાનમવઔ યીતે  યત ુઅયાભ ઔયતા નથી તે 
વજાખ યશ.ે 
* દૈમનઔ કયાઔભાું ળઔમ એિરા લધ  પ્રભાણભાું કયાઔ વાથે સ ઔી રીરી શદય, ભેથી, ઔાયેરા, સ ઔા 
રીરા ુઅભા, ુઅદ , શયડે, વાચ ું ભધ લખેયે રેલાથી ડામાલફિીવથી ફચી ળઔામ છે. નાના 
ફાઔને ઔડલાણી ુઅલી ટશતઔાયઔ છે. ડામાલફિીવને ુઅખ લધત ુિઔાલલા ભાિે કાનાન 
ફાફતભાું રઔજાખાેૃમત ુઅલશ્મઔ છે.  

ફાકોન ેથતુાં ડામાવફટીસોઃ  
જ લેનાુઇર ડામાલફિીવ ફાઔની ુઅયલમ યશણેીઔયણીને ઔાયણે થામ છે. જ ુંઔ ફુડન ું જે મિભી 
ઔલ્ચય ફાઔભાું ુનાલાુઇ યહ્ ું છે તેને ઔાયણે તેભના સ્લાસ્્મભાું ગણા પેયપાય થામ છે. ુઅ 
પ્રઔાયન ું ડામાલફિીવ ગણીલાય લાયવાખત શમ છે ુને ઔમાયેઔ સ્થ તાને ઔાયણે ણ થામ છે. 
 

ડામાવફટીસના દદયી્ી ભાટ ેઅગત્મની ટીપ્સ 
* ુઅ યખના દદરૌેી જ કાલાની ફાફતભાું તાની જાતને ઔાબ ભાું યાકી ળઔે ત ડામાલફિીવ 
અંક ળભાું યશ ેછે. 
* ડામાલફિીવથી ીડાતી વ્મગ્ક્તએ મનમમભત તેભન ું બ્રડસ ખય ચેઔ ઔયાલવ ું ુત્મુંત ુઅલશ્મઔ છે. 
* તાના ખની કાવ વુંબા યાકલી જફૃયી છે. 
* મનમમભત મખાવન ુને ઔવયત ઔયલાથી ણ ડામાલફિીવને અંક ળભાું યાકી ળઔામ છે. 
* જ ુઅ યખની મલમ વાયલાય ન રેલાભાું ુઅલે ત અંધા, હ્ય્દમયખ, ટઔડનીની લફભાયી જેલા 
ભશાયખને 
નતયે છે. 
વુંઔરનઔતાભ ેુઃ લૈદ્ય ડી.ી. ભશતેા (જાભનખય) 
 

આદોુઃ સાંવધલાની ઉત્તભ દલા: 

ળયીયના તુંત્રને જાલી યાકલા ક દયતે ુઅણને ુનેઔ લનસ્મત ુઅી છે. યજફયજના 
કાનાનફૃે ણ ઔેિરીઔ ઓમધ વીધી ઔે યક્ષ યીતે ુઅી છે. ુઅણા ગયના યવડાભાું ુઅ 
ફધી ઓધી શમ જ છે. ુઅદ , શદય, ભયી, તજ, રલીંખ, સ ુંઠ, યાુઇ, ભેથી, ટશિંખ, જામપ ુઅ 



 

 

ફધી લસ્ત   રખબખ દયેઔ ગયભાું ુઈરબ્ધ શમ છે. ુઅણને એભ ઔે એ ફધી ચીજ નાકલાથી 
ુઅશાય લધ  ચિાઔેદાય ફને, એભાું ઔેિરાઔ ઓમધમ ગ ણ યશરેા છે.  

એઔ વાભાન્મ દાકર રુઇએ ત ુઅદ  એ વુંમધલાની ુઈત્તભ દલા છે. 

ુઅદ ન ું વેલન ઔયે તેને બાલમે જ વુંમધલા થામ છે. ઔાયણઔે ુઅદ  લાય  ુને ઔપને ેદા થત ું યઔે છે.  

ઔેિરાઔ રઔ ુઅદ  ન કામ ણ સ ુંઠ ત ુલશ્મ કામ છે. સ લાલડી સ્ત્રી ભાિે ુઅદ  એ ુભાેૃતત  લ્મ 
છે. એને ફદરે ગણા સ ૂુંઠન ુઈઔા ીએ છે. જે સ્ત્રીએ પ્રસ તા લેા સ ુંઠ કાધી શમ તેના ધાલણભાું 
ણ સ ુંઠના દળભન થામ છે.  

ચાના ભવારાભાું ણ સ ુંઠ બેલી ળઔામ છે. સ ુંઠ, ભયી, ીય, તજ, રલીંખ ુને એરચી વયકે 
બાખે રુઇ કાુંડી યાકલી છી ચા ફનાલતી લેાએ તેભાું એઔ ચભચી જેિર ુઅ ભવાર નાકલ. 
છી તેભાું છી દૂધ વાઔય બેલી ચા ફનાલી ળઔામ. ુઅ ચાના લયાળથી ઔપ થત નથી. સ્લય 
ખ લ્ર થામ છે. ળયીયભાું ચેતના ુને સ્ફૂમતિ ુઅલે છે.  

ળયીયભાું ચયફીના થય જાભે નશીં. ઔામાને સ ડ ુને સ્લસ્થ ફનાલળે. ગણીલાય ભેદ લધી જામ 
ત્માયે તેની વાયલાય ઔયાલલા જતાું ભેદ ગિલાને ફદરે લધે છે. ભેદ એિરે ચયફી, ળયીયને જફૃય 
યૂતી ચેતના ઔે એનજી ુઅલા ભાિે સ ુંઠ જફૃયી છે. સ ુંઠ ભેદને જાલી યાકે છે, લધલા દેત નથી.  

એિરે જ મત્રપા ગ ખના જાણીતા પ્રમખભાું સ ુંઠ ુને એના ુઈઔાાની બાલનાન પ્રમખ ઔયી 
ળઔામ. જ્માયે ણ ુઅવ ું મત્રપા ગ ખન ુઈમખ ઔયલાભાું ુઅલે ત્માયે ફશને ઔદી પટયમાદ ઔયતી 
નથી ઔે તેભને ભેદ લધે છે. વાભાન્મ યીતે યજ વલાયે ુડધી ચભચી સ ુંઠ, શ દ્ધ ગી એઔ ચભચી તથા 
શ દ્ધ ખ ભેલીને રેલા. ગીને વશજે ખયભ ઔયવ ું એભાું ખને ખાલ છી તેભાું સ ુંઠન 
ાલડય નાકી શલે તાે શરાલલ. એ વાયી જેવ ું થામ ત્માયે નમણે ઔઠે કાુઇ રેવ ું. એનાથી 
કાુંવી, ઠવઔ, વજ ભિી જામ છે. ુઅજે ણ ગણા લટયષ્ઠ નાખટયઔ વલાયે સ ુંઠ, જેઠીભધ ુને 
ીમૂન ું વેલન ઔયે છે.  

ુઅદ  ુને સ ુંઠ ુનેઔ જાતના યખ ભિાડ ેછે. ળીવ એિરે ઔે એરજજઔભ ચાભડીના દયદભાું ુઅદ ન ું 
વેલન ખફૂ જ મ લ્મલાન છે. એ યખ પ્રમતફુંધઔ ુઈયાુંત યખળાભઔ છે. યજ વલાયે ુયડ વીના 
ાનન યવ, ુડધી ચભચી ુઅદ ન યવ, ત રવીન યવ ુને ફુદીનાન યવ રેલ. તેભાું થડ ું ભધ 



 

 

ણ બેલવ ું. જફૃય ડયૌે ે તેભાું વશજે મવિંધલ ઔે વુંચની ઔણી નાક. ુઅના વેલનથી ખફૄ સ્લચ્છ 
યશળેે. જૂની કાુંવી, ળયદી, વેકભ ુને શાુંપના દયદી એન ું વેલન ઔયે ત યખ ભિે છે.  

શરેાનાું લકતભાું ુન બલી ભટશરા લૈદઔભાું સ ુંઠ એઔ ચભચી, ાણી એઔ લરાવભાું નાકીને 
ુઈઔાવ ું ુને તેભાુંથી ભાત્ર ૨૫ િઔા જેિલ ું ોાલણ યશ ેત્માયે તેને ખાી રેવ ું. છી દીલેર ુઈભેયવ ું. 
ુઅ યીતે ફનાલેલ ું ોાલણ તાની પ્રઔાેૃમત ુન વાય રેતા વુંમધલા, ુઅથભયાુઇિીવ, ુાનલાય , 
ેિભાું ુઅપય ુઅ ફધાભાુંથી મ ઔત થુઇ ળઔામ ુને યખભાુંથી મ ગ્ક્ત ભતી.  

સ ુંઠ, ભયી, ીય એ ત્રણેના વુંમજનને મત્રક િ એિરે ત્રણ તીકા ઔશલેામ છે. ચિી બયીને સ ુંગ ત 
નાઔ ખ રી જામ છે. ખયભ ાણીભાું નાકી ુઈઔા ુને એની ફાપ રેલાથી ણ નાઔ ખ રી જામ છે. 
ુઅય લેદના ુનેઔ મખ છે. તેભાું મ ખ્મત્લે સ ુંઠ, ભયી, ીયન ુઈમખ થામ છે.  

રઔને મત્રઔટ ની યક નથી. મત્રપા તયૂા યવ પ્રધાન છે. જ્માયે સ ુંઠ, ભયી, ીય ત્રણેન ું વુંમજન 
ત્રણ ક દયતી તીકાુંને પ્રસ્ત  ત ઔયે છે. ેિના લાય  ભાિે રઔ ફહ  પટયમાદ ઔયે છે. એ ભાિે સ ુંઠ, ભયી, 
ીય, ીયામૂ, લચત્રઔ, ટશિંખ, ુજભ, જીર , વુંચ, વાજીકાય, નલવાય લખેયેને રીંબ  ુને 
દાડભના યવભાું ઘ ૂુંિી કાવ પ્રઔાયની ખી ફનાલામ છે. ુઅ ખી નાસ્તા ઔે જમ્મા છી ફબ્ફે 
ખી કાતા એનાથી જૂની એમવડીિીભાું ણ ગણી યાશત થામ છે. ેિભાું ુજીણભ થત ું શમ ુથલા 
ઝીણ દ ુઃકાલ થત શમ તે ણ ુઅ ખીના ુઈમખીથી ભિે છે. ઔમાયેઔ લધ  ડત ું કલાુઇ જામ 
ત્માયે ણ ુઅ ખીન ુઈમખ ઔયતાું ફધ ું ફયાફય ાચન થુઇ જામ છે, જેનાથી નફાુઇ, થાઔ 
દૂય થામ છે. કયાઔ ચી યવન ું રશી ફને છે.  

ુઅદ  ર લચ લધાયે છે, જભલા ફેવતા શરેાું તાજા ુઅદ ની નાની નાની ઔિઔી ઔયી તેના ુઈય વશજે 
ભીઠ ું ુને રીંબ ન યવ નાકલાથી લધ  ર લચઔાયઔ ફને છે. એની ફેચાય ટ ઔડા કાુઇ જાલ એિરે ખભે 
એલ બાયે કયાઔ શમ ત ણ તેન ું ાચન થુઇ જામ છે. ળયીયભાું ઔુઇ ણ જાતન ું ુજીણભ થલા 
દેત  ું નથી. ુઅભ ુઅદ  એ ભાત્ર ળયીયની તુંદ યસ્તી ભાિે જ ુઈમખી છે એવ ું નથી. એનાથી ળયીયન ું 
વભતરન જલાુઇ યશ ેછે. યઔતશ દ્ઘદ્ધ થામ એિરે ચાભડી સ્લચ્છ ુને મ રામભ થામ છે. ળયીયન ું 
વૌંદમભ લધે છે. ળયીયને તત્ઔા ઔુઇ યખ રાગ  ડત નથી. ુઅ ફધા ચભત્ઔાટયઔ ગ ણને રુઇ ુઅદ  
ખફૂ જ ુઈમખી  યલાય થય ું છે. તેન ુઈમખ તુંદ યસ્તી ભાિે ખફૂ જ ુન કૂ છે. 

 
 
 
 



 

 

 

દાદીભાન ડાફર 

ફાઔને તર કલડાલલાથી ફાઔ યાતે્ર ઊંગભાું ેળાફ ઔયતાું શમ ત ુિઔે છે ુને ળયીય  ષ્િ 
ફને છે.  

એઔ ાઔા રીંબ ના યવભાું ભધ ભેલીને ચાિલાથી જાડાણ ું (ભેદસ્લીણ ું) ભિે છે. ુઅ ુઈયાુંત 
ાઔા રીંબ ન યવ ુઢી તરા તથા ભધ રુઇ, લીવ તરા વશજે ખયભાણીભાું ભેલી જમ્મા ફાદ 
તયત ીલાથી ણ એઔ-ફે ભટશનાભાું જાડાણ ું ભિે છે. 

લ ૂરાખી શમ ત ઔાચી ઔેયીને ાણીભાું ુઈઔાી વાઔય ભેલી ળયફત ફનાલી ીલાથી ુઅયાભ 
થામ છે. 

રીભડાન યવ મનમમભત ીલાથી ડામાલફિીવ ભિે છે. શદ એઔ ચભચી ુને ુઅભાુંન  ું ચણૂભ એઔ 
ચભચી બેખાું ઔયી યજ વલાય-વાુંજ રેલાથી ડામાલફિીવભાું ખફૂ યાશત થામ છે. 

2 થી 3 ગ્રાભ કવકવ લાિીને વાઔય ુને ભધ વાથે ુથલા વાઔય ુને ગી વાથે સતૂી લકતે 
રેલાથી વયવ ઊંગ ુઅલે છે. 

ભયી, તજ ુને ુઅદ ન ુઈઔા ીલાથી ળયદી ભિે છે. સ ૂુંઠ, તર ુને કડીવાઔયન ુઈઔા ઔયીને 
ીલાથી ણ ળયદી, વેકભ ભિે છે. 

યજ ખાજયન યવ ીલાથી દભન યખ જમૂભાુંથી ભિે છે. ફે ચભચી ુઅદ ન યવ ભધ વાથે 
રેલાથી દભભાું યાશત થામ છે. શદ ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ ભધ વાથે રેલાથી શ્વાવ ભિે છે. 

લા કયતાું શમ ત ટદલેર ખયભ ઔયીને લાયુંલાય લા ુઈય રખાડલાથી લા કયળે નટશિં. ખયભ 
ાણીભાું ુઅભાુંન ભઔૂ નાુંકી ુઈઔાીએ ાણીથી લા ધલાભાું ુઅલે ત લા સ ુંદય ુને 
ચભઔદાય ફને છે. 

1 થી 2 ગ્રાભ જેિર કાલાન વડા ગાણાજીયાુંનાું ચણૂભભાું ુથલા સદૂળભન ચણૂભભાું ભેલી રેલાથી 
એમવટડિી ભિે છે. ત રવીનાું ાન દશીં ઔે છાળ વાથે રેલાથી એમવટડિી ભિે છે. 



 

 

રવણની ઔી તેરભાું ઔઔડાલીને કાલાથી ુથલા રવણની ચિણી ફનાલીને કાલાથી ુર લચ ુને 
ભુંદાગ્લન ભિે છે. યાુઇન ું ચણૂભ ાણી વાથે રેલાથી ુજીણભ ભિે છે. ભકૂ ન રાખતી શમ ઔે ભકૂ ભયી 
ખુઇ શમ ત ટદલવભાું ફે લાય ુધી ચભચી ુજભ ચાલીને કાલાથી ભકૂ ુઈગડળે. 

 

ઘયગથ્થ ુનુસખાઓ :  સ્લાભીયાભદેલજી ભહાયાજ 

ઘ ુંિણની ીડા દૂય ઔયલા યજ વલાયે કારી ેિે ત્રણ ઔી રવણ ભરાુઇભાું લાિી ર. શલે તેભાું 
ભધ ુને એઔ ચભચી કાુંડ નાક ુને તેને ાણી વાથે ર. ુઅભ ઔયલાથી ધ ુંિણની ીડાભાું યાશત 
થળે. જ્માું સ ધી ુઅયાભ ન ભે ત્માું સ ધી ુઅ ઓમધન પ્રમખ ઔય. 

ળયીયભાું સ ઔાણ ું ઔે ુનાલશ્મઔ ખયભીના ઔાયણે લા તિેૂ છે. યાતે્ર સ તા શરેા આંખીથી 
રીભડાન ું તેર લાની જડભાું રખાલી ભાલરળ ઔયલાથી લાની જડ ભજબ ત થામ છે ુને લાન ું 
કયલાન ું ુિઔે છે. 

આંકભાું થતી આંજણી દૂય ઔયલા ભાિે રવણની એઔ ઔી છરીને તેની ુણી પલ્રી ય શલેથી, 
આંકથી થડ ું દૂય યાકીને રખાલતાું યશ. ુઅ પ્રમખ વલાયથી યાત સ ધીભાું 4 લકત ઔય. ફીજે 
ટદલવે વલાયે ુઈઠળ ત્માયે પલ્રી ખામફ થુઇ ખુઇ શળે.  
 
યજ મનમમભતફૃે નાસ્તાભાું એઔ ુને વાુંજના જભણભાું ણ એઔ વપયજન રેલાથી ઔફજીમાતન 
નાળ થામ છે.  

લલુઅયી 12 ગ્રાભ ુને વપેદ જીફૃ 6 ગ્રાભ ર. ફુંને્ન ઝીણ ું લાિી 12 ગ્રાભ કાુંડ ભેલી ફાિરીભાું 
મઔૂી દ. વલાય ુને વાુંજ એઔ ચભચી ઠુંડા ાણી વાથે રેતા યશ. 10-15 ટદલવ ના વેલનથી 
ેિન ુઅપય લખેયે નષ્િ થળે ુને જેભને બજનથી ુફૃચી થુઇ ખુઇ શમ ુથલા બજન છી 
ુઈલ્િી થુઇ જતી શમ, એભને ભાિે ણ ુઅ ચણૂભ રાબદામઔ યશળેે.  

કાલા-ીલાના દથી શડેઔીની પયીમાદ થલા રાખે છે. ુઅલાભાું 4 નાની એરચી મછરઔા વભેત 
કિૂી એને 500 ગ્રાભ ાણીભાું નાકીને ુઈઔા. જ્માયે ાણી 200 ગ્રાભ જેિલ ું યશ ેત્માયે ુઈતાયી, 
ઔડાથી ખાીને ર. યખીને ુઅ ેમ નલવેક ું એઔ જ લાય ીલડાલલાથી શડેઔી ફુંધ થામ છે.  



 

 

ેળાફ છ ુઅલલ એ ણ એઔ જાતન યખ છે. ેળાફ છ ુઅલલાની પટયમાદ શમ, ત ફે 
નાની એરચીન ાલડય પાઔી દૂધ ીલ. ુઅભ રેલાથી છિથી ેળાફ ુઅલે છે ુને મ ત્ર-દાશ ણ 
ફુંધ થુઇ જામ છે.  

ુઅખથી દાઝયા ય તયત જ લરીવયીન રખાલલાથી દ :કાલ નથી થત, છરા નથી ડતા તેભજ 
ચાભડી રાર નથી થતી.  

દાુંતભાું ામટયમા શમ ુથલા ીડા શમ, ત યાુઇના નલવેઔા ાણીથી ઔખા ઔયલાથી ુઅયાભ 
ભે છે.  

ફાઔને ુડધીથી એઔ યતી વલાય-વાુંજ એઔ ફદાભ ગવીને દેલાથી એભને ળયદી-વેકભ થતા 
નથી.  

ચશયે, ખફૄું ુને શાથની ત્લચાની યક્ષા ભાિે રીભડાના ાન ુને ગ રાફની ાુંકડી, વયકી 
ભાત્રાભાું રુઇ, એભાું 4 ખણ ું ાણી નાકી રા. વલાયે ુઅ ાણીને એિલ ું ફધ ું ુઈઔા ઔે ભાત્ર 
1/3 બાખન ું ાણી ફચે. શલે જ ુઅ મભશ્રણ 100 મભ.રી શમ ત રાર ચુંદનન ફાયીઔ ાલડય 10 
ગ્રાભ નાકી, બેલી દ. તૈમાય થમેરા મભશ્રણને ફ્રીજભાું એઔ ઔરાઔ યાક. શલે ુઅ ાણીભાું 
ઔાવના તાને બીંજલી ચશયેાને વાપ ઔય. શરઔા શાથે દફાલીને વાપ ઔયવ ું. આંકની નીચે ઔાા 
ડાગ શમ ત ફદાભન ું રે યાતે્ર સ તી લકતે આંખીથી 5 મભમનિ શલા શાથે ભવતા આંકની 
નીચે રખાલ. એઔ ુઠલાટડમાના પ્રમખથી જ ચાભડીભાું મનકાય ુઅલે છે ુને આંકની નીચેના 
ુઅ ઔાા ડાગ ણ નીઔી જામ છે. 

 

હેલ્થરટપ્સ : ડૉ. હયીળઠક્કય 

જ દાુંતભાું વકત દ કાલ થત શમ ત એરચી, રમલિંખ ુને જામપના તેરને ભેલીને તે તેરને 
ફૃ થી દ :કતા દાુંત ય રખાલલાથી દદભ  ભિે.  

ચાભાું ુજભાના ાન ુને ફુદીન નાુંકી ુઈઔાીને ીલાથી કાુંવીભાું યાશત ભે છે.  



 

 

ઔડલા રીભડાની છારન ુઈઔા ફનાલી તેભાું ખ ભેલી ત્રણ ટદલવ સ ધી યજ યાતે્ર ીલાથી 
ેિના કૃમભ નીઔી જામ છે.  

ત રવીના ફીજન ુઈઔા ફનાલીને ીલાથી ભામવઔ મનમમભત-મલમભાત્રાભાું ુઅલે છે.  

બજન રીધા છી યજ એઔ લરાવ ખયભ ાણી ીલાથી ખેવ થત નથી.  

યજયાતે્ર ભધ, રીંબ , ગ્લરવયીન ુને ગ રાફજ ભેલી, ેસ્િ જેવ ું ફનાલી ત્લચા ય ગવીને 
ભાલરળ ઔયલાથી ત્લચા સ ુંલાી ફને છે.  

ુજભ ુને રવણને વયવલના તેરભાું ઔાલી, તે તેરની ભાલરળ ઔયલાથી ળયીયના દ :કાલા ભિે 
છે.  

ફે ચભચી રીંબ ન યવ ુને એઔ ચભચી ભધ ભેલી લાના મૂભાું રખાડી ુડધ ઔરાઔ યશલેા 
દુઇ લા ધલાું. ુઅ પ્રમખ મનમમભતફૃે ઔયલાથી લાની તભાભ વભસ્મા દૂય થામ છે.  

દાડભની છારને ાણીભાું ીવી તેની ેસ્િ ફનાલી લાભાું યાતે્ર રખાલીને વલાયે લા ધુઇ 
નાુંકલા. ુઅ પ્રમખથી લાની જૂ ુને રીક ભયી જામ છે.  

આંફાના ાનની બસ્ભ ફનાલી દાઝેરા સ્થાન ય ગી વાથે રખાલલાથી યાશત યશ ેછે.  

ફુદીનાના ાન ચવૂલાથી ઔે ભઢાભાું યાકી ચાલલાથી શડેઔી તયત ફુંધ થામ છે.  

ઔાાભયીના ચણૂભને ગીભાું ભેલી ળયીય ય રખાલલાથી મત્તની તઔરીપ ભિે છે.  

ખામના દૂધની વાથે ુઅભાના ચણૂભન  ું મનમમભત વેલન ઔયલાથી આંકન ું તેજ લધે છે.  

જફૃય યૂતાું તેજત્રને ીવી ભાથા ય (ઔા ય) રે ઔયલાથી ભાથાન દ :કાલ ભિે છે.  

ઔાા તર, વાઔય ુને નાખઔેવય યજ વલાયે ખફૂ ચાલીને કાલાથી ભવા ળાુંત થામ છે.  

બેંવના દૂધભાું વાઔય ુને એરચી ભેલી ખયભાખયભ દૂધ ીલાથી ુમનોાભાું રાબ થામ છે.  

સ ૂુંઠન ું ચ ણભ એઔ ચભચી પાઔલાથી ઝાડાભાું પામદ થામ છે.  



 

 

લાય  લધી જલાથી ુઉરિી થતી શમ ત ુજભ કાલાથી ઔે ુજભ-ભીઠ ું ભોંભા યાકી ચવૂલાથી 
ુઈલ્િીભાું યાશત થામ છે.  

મનમમભત યીતે મત્રપાચણૂભ ચકાના ધલાણ વાથે રેલાથી શે્વતપ્રદય ભિે છે.  

ઔાી ોાક્ષ ુને ુઅભાન યવ 10 ગ્રાભ પ્રભાણભાું ુને 5 ગ્રાભ ભધ ભેલીને ીલાથી એવીડીિી 
ભિે છે.  

મનમમભતયીતે ઔાયેરાન યવ ીલાથી ડામાલફિીવભાું પામદ થામ છે.  

એરચી, રમલિંખ ુને જામપના ચણૂભને ભધ ુને રીંબ થી ફનાલેર ચાભાું ભેલીને ીલાથી 
ઔફજજમાતભાું ુઅયાભ થામ છે.  

ઔાા ભયીન ું ચણૂભ વાઔય નાકેરા ખયભ ખયભ દૂધ વાથે ીલાથી ુલાજ ખરેૂ છે.  

ઔડલા રીભડાની અંતયછારન ુઈઔા ફનાલી તેભાું ભધ નાકીને ીલાથી રાબ થામ છે.  

ગી ુને ખ વાથે ુઅભાુંના ચણૂભની ખી ફનાલી રેલાથી ેળાફની ફતયા ભિે છે.  

ુજભ, ત રવીના ાનન ું ચણૂભ ુને સ ૂુંઠન ું ચણૂભ વભાન બાખે રુઇ તેભાું ભધ નાકીને ીલાથી 
તાલભાું પામદ થામ છે.  

તરન ું તેર મનમમભત યીતે એઔ ચભચાની ભાત્રાભાું ીલાથી લજન ગિે છે.  

ુશ્વખુંધા, ળતાલયી, મદ્રિષ્િ ભધ  ચણૂભ ુને ખ ચણૂભન  ું મનમમભત દૂધ વાથે વેલન ઔયલાથી ળટઔત 
લધે છે. 

ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત કજૂય, ોાક્ષ, ભયીન ું ચણૂભ, ગી, ભધ ુને વાઔય વયકે બાખે રુઇ એઔ 
યવ ઔયી ય ગ્રાભ યજ રેલાથી પામદ થળે. 
 
ુલાજ ફેવી ખમ શમ ત ખામના દૂધભાું આંફા રેલાથી પામદ થળે. 
વયમવમાના તેરને ખયભ ઔયી એને શલા શાથે છાતી ુને લાુંવા ય ભાલરળ ઔયલાથી ઔપ છિ ડ ે
છે. 



 

 

 
ટૂુંઔા, કયતાું, તિૂી જતાું, ુઔાે વપેદ થુઇ જતાું લા ુિઔાલલલા ભાિે યજ યાતે્ર નાઔભાું તરના 
તેરના ફે-ફે િીાું નાુંકલા. 
 
દૂધ ુઈયન ું પીણ ીલાથી આંકન ું તેજ લધે છે, યખ ભિે છે. તેનાથી ઝીણ તાલ ણ ુઈતયી જામ 
છે. 
 
દાઝયા ય ્રયાુઇડ લખયની ટથૂેસ્િ રખાલલાથી ઠુંડઔ થામ છે. 
 
એઔ ઔ ઔપીભાું વ ઔયતાું ણ લધ  યવામણ શમ છે. 
 
દારૃડીના મૂન રે ઔયલાથી ગભૂડ ું પાિી જામ છે. 
 
 

 

સાાંધાના દખુાલાભાાં :- 

 વાુંધાના દ કાલાથી ગણા રઔ શયેાન યેળાન છે. તેભના ભાિે યજ વલાયે એઔ ઔ ખયભ ાણીભાું 
ફે ચભચા ભધ ુને એઔ નાની ચભચી તજન ાુઈડય નાકી યજ મનમમભત યીતે ીલાથી વાુંધાના 
દ કાલાભાું તાત્ઔાલરઔ યાશત થળે. 

 

 

ાચન ભાટ ે:- 

 એઔ ચિી તજન ાુઈડય ભધ ય છાુંિ. ુઅ ભધ જભતા શરેાું તેલાથી એમવટડિીની વભસ્માભાું 
યાશત થળે, બાયે કયાઔ ચી જળે. 



 

 

ચાભડીની કયચરી :- ચાય ચભચા ભધભાું એઔ ચભચી તજ ાુઈડય નાકી તેને ત્રણ ઔ ાણીભાું 
મભક્વ ઔય. ુઅ મભશ્રણને ચથા બાખનુેં   થામ ત્માું સ ધી ુઈઔા. ુઅ મભશ્રણને ટદલવભાું ત્રણથી 
ાુંચ લાય રેલાથી ત્લચા તાજી ુને મ રામભ યશળેે, ચશયેા યની ઔયચરી દૂય થળે. 

ત્લચા ય ચભક :- ભધ ુને તજન રે સતૂાું શરેાું ચશયેા ય ુને કાવ ઔયીને કીર ય 
રખાલ. વલાયે તેને હૂુંપાા ાણી લડે ધુઆ નાક. ફે ુઠલાટડમાું સ ધી ુઅ પ્રમખ ઔયલાથી કીર 
ભિી જળે ુને ત્લચા ય ચભઔ ુઅલળે. 

દાાંતના દખુાલાભાાં :- એઔ ચભચી તજન ાુઈડય ુને ાુંચ ચભચા ભધ રુઆ તેનુેં   મભશ્રણ ફનાલ. 
ુઅ રેને જે દાુંતભાું દ કાલ થત શમ તેના ય રે સ્લરૃે રખાલ. ટદલવભાું ત્રણથી ચાય લાય 
રખાલલાથી દાુંતની વભસ્માભાું યાશત થળે. 

ળેાફ :- ુઅ વભસ્માભાું ફે ચભચા તજ ાુઈડય ુને એઔ ચભચ ભધ રુઆ તેને એઔ લરાવ હૂુંપાા 
ાણીભાું નાકી ીલાથી યાશત થળે. 

શ્લાસ :- ુઅ વભસ્માભાું એઔ ચભચ ભધ ુને એઔ ચભચી તજને ખયભ ાણીભાું મભક્વ ઔયી તેના 
ઔખા ઔયલાથી યાશત થળે. 

ળયદી :- જેભને ઔામભી ળયદીની વભસ્મા યશતેી શમ તેભણે એઔ ચભચ ભધ (વશજે હૂુંપાુંે ) ાણી 
ચભચી તજ ાુઈડયનુેં   મભશ્રણ ફનાલ. ુઅ મભશ્રણને ત્રણ ટદલવ રેલાથી રાબ થળે. 

 

લામ,ુકપ અન ેીત્તોઃ જમ્મા છી થડા ભીઠા વાથે ુઅદ ુંના થડાું ટ ઔડા તાની પ્રકૃમતને ભાપઔ ુઅલે 
એ યીતે રેલાભાું ુઅલે ત ત્રણે દના એિરે ઔે લાય , મત્ત ુને ઔપથી ુઈત્ન્ન થતાું યખ થતા 
નથી. 

ઉધયસ અન ેળયદીોઃ ફે ચભચી ુઅદ ુંના યવભાું એઔ ચભચી ત રવીન યવ ુને એઔથી ફે ચભચી 
જેિલ ું ભધ નાુંકી વલાયે, ફયે ુને યાતે્ર ુઅ. ુઅ ભાત્રા ભિા ભાણવની છે. નાનાું ફાઔને 
તેની ુડધી ભાત્રા ુને એઔદભ નાનાું ફાઔને તેની ચથા બાખની ભાત્રાભાું ુઅી ળઔામ. 

ખાાંસી: ુઅદ ુંના ટ ઔડા વાથે વુંચ ુને મવિંધાલ ણના ટ ઔડા ચવૂલાથી ખફૂ જ પામદ થામ છે. 



 

 

કવૃભઅન ેલામોુઃ ેિભાું કૃમભ શમ ઔે ેિભાું જમ્મા છી ઔે કારી ેિે લાય ને રીધે ખડખડાિ થત શમ 
ઔે ખેવને રીધે ેિ ફૂરી જત ું શમ, ત ત્રણથી ચાય ચભચી જેિરા ુઅદ ુંના યવભાું એઔ ચભચી જેિલ ું 
લાલટડિંખન ું ચણૂભ ુને ત્રણ ગ્રાભ જેિલ ું ખ યાવાની ુજભાન ું ચણૂભ નાકી જમ્મા છી ફયે ુને યાતે્ર 
રેલાથી ુઅ મલકૃમત ળાુંત થામ છે. 

ઉરટીોઃ ુઅદ ું , દાડભના દાણા, જીર ું , ટશિંખ ુને મવિંધાલ ણ ુઅ ાુંચે ઓધની મલમ ભાત્રાભાું 
ફનાલેરી ચિણી વખબાભની પ્રાતુઃઔારીન ુઉરિી તયત જ ફુંધ ઔયે છે. ુઅ ચિણી એઔથી દઢ 
ચભચીની ભાત્રાભાું વલાયે ુને યાતે્ર રેલી જુઇએ. 

જૂનો ભયડો, આભાવતસાય, સાંગ્રહણી: ુઅદ ું ુને લા નાુંકીને ઔલેરા ાણીન મનમમભત ુઈમખ 
ઔયલાથી જૂન ભયડ, ુઅભામતવાય, વુંગ્રશણી જેલા યખને રીધે ુઈત્ન્ન થમેરી ાચનતુંત્રની 
નફાુઇ દૂય થામ છે. 

ળીસ: જૂન ખ, ુઅદ ુંન યવ ુને ુજભાન ું ચણૂભ વયકી ભાત્રાભાું મભશ્ર ઔયી ુડધીથી એઔ 
ચભચી જેિલ ું વલાયે ુને યાતે્ર રેલાથી ળીવ એિરે ઔે ળીતમત્ત ળાુંત થામ છે. 

દભ, શ્લાસ, ઉધયસ: ુઅદ ુંન યવ ુને ભધ વયકી ભાત્રાભાું મભશ્ર ઔયીને એઔ ચભચી જેિલ ું વલાયે, 
ફયે ુને યાતે્ર રેલાથી દભ, શ્વાવ, ુઈધયવ, ળયદી, વૃણ શૂ ભિે છે. વૃણ એિરે િેસ્િીઔર. 

 
 

ભુત્રના યોગોનો એક ઉામોઃ 

 નનભલા એિરે ઔે વાિડી, ખ, સ ૂુંઠ, ખકર ું , શયડે, ફશડેા ુને ુઅભા ુઅ દયેઔ ઓધ ચ્ચીવ 
ચ્ચીવ ગ્રાભ રુઇ તેને ખફૂ કાુંડી લસ્ત્રખા ચણૂભ ઔયીને ફાિરી બયી રેલી. ુડધીથી એઔ ચભચી 
જેિલ ું ુઅ ચણૂભ વશજે નલળેઔા ાણી વાથે વલાયે ુને યાતે્ર રેલાભાું ુઅલે ત પ્રભેશ, મતૂ્રધાત, 
મતૂ્રામતવાય, મતૂ્રદામ, મતૂ્રાલયધ, વભયખ, થયી યક્તમતૂ્રતા ુદ્રિષ્િરા એિરે પ્રસ્િેિ જેલા 
મતૂ્રતુંત્રને રખતા ગણાું મલઔાય ળાુંત થામ છે. 

હયડ:ે  



 

 

જે ગશૃ ેભાતા ન શમ, એલા ગયના ફાઔને ભાિે શટયતઔી એિરે ઔે શયડ ેભાતા વભાન છે. (ફાઔને 
ભાતાના દૂધના ુબાલભાું ખામ, બેંવ લખેયેના દૂધના ાચન ભાિે શયડેન ગવયઔ ાલાભાું ુઅલે 
છે. જેથી દૂધ વશરેાુઇથી ચી જામ છે.) ભાતા ફાઔ ય ક્યાયેઔ ત પ્રકૃમત થામ જ, યુંત   
ુઈદયભાું મલમ યીતે ુને મલમ ભાત્રાભાું ખમેરી શયડે ક્યાયેમ ક મત થતી નથી. 

શયડેભાું કાય યવ શત નથી. એ મવલામ લધતા છા પ્રભાણભાું ફાઔીના ાુંચે યવ તયૂ, ઔડલ, 
તીક, કાિ ુને ભધ ય યવ યશરેા શમ છે. 

શયડેભાું યશરે કાિ યવ લાય ન નાળ ઔયે છે. ભધ ય ુને ઔડલ યવ મત્તન નાળ ઔયે છે તથા તીક 
ુને ત ય યવ તેની તીક્ષ્ણતા ુને રૃક્ષતાથી ઔપન નાળ ઔયે છે. ુઅભ શયડે ત્રણે દન નાળ ઔયે 
છે. શયડેન ટ ઔડ ધીભે ધીભે ચવૂલાથી જઠયાગ્લન પ્રફ થામ છે. જેભને ભકૂ ન રાખતી શમ, એલી 
વ્મગ્ક્તએ વલાયે, ફયે ુને યાતે્ર શયડેન એઔ નાન ટ ઔડ ભઢાભાું યાકીને ચવૂલ જુઇએ. 
શયડેન  ું ચણૂભ નફાલીને તેની ુડધીથી એઔ ચભચી પાઔી વશજે ખયભ દૂધ વાથે રેલાથી ભની શ દ્ઘદ્ધ 
થામ છે. જ્માયે ઔલેરી શયડે કાલાથી તે ભને યઔે છે. જેભને ટદલવભાું ત્રણ ચાય લકત 
ભપ્રવમૃત્ત થતી શમ તેભણે ઔલેરી શયડેન થડી ભાત્રાભાું ુઈમખ ઔયલ જુઇએ. ળેઔેરી શયડે 
ત્રણે દન નાળ ઔયે છે. 

ુઅશાય વાથે રીધેરી શયડે ફ, બ દ્ઘદ્ધ ુને જ્ઞાનેદ્રિન્ોમને ફલાન ફનાલે છે. ુઅશાય છી રીધેરી 
શયડે ાચનતુંત્રના દ, લાય , મત્ત, ડઔાય, ુઉરિી, ેિ બાયે થુઇ જવ ું લખેયે ભિાડે છે. ઔપના 
યખભાું શયડે રલણ વાથે, મત્તના યખભાું વાઔય વાથે, લાય ના યખભાું ગી વાથે ુને ત્રણે દભાું 
ખ વાથે ુઅલાભાું ુઅલે છે. 

ખ શયડ ેજેિર, વાઔય શયડેથી ુડધી, રલણ-ભીઠ ું શયડેથી ચથા બાખન ું ુને ગી શયડેથી ફભણ ું 
રેવ ું જુઇએ. 

યવામન પ્રમખ ભાિે જે શયડેન ુઈમખ ઔયે છે તેભણે લાભુઊત  ભાું મવિંધાલ ણ વાથે, ળયદભાું 
વાઔય વાથે, શભેુંતભાું સ ૂુંઠ વાથે, મળમળયભાું ીય વાથે, લવુંતભાું ભધ વાથે ુને ગ્રીષ્ભભાું ખ 
વાથે તેન ુઈમખ ઔયલ જુઇએ. 

Vipul Desai – desaivm50@yahoo.com 

 


