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મરેા આયવુદ મહાન 
અસરકારક આયવુિદક ઉપચારો ભાગ-3 

આયવુદ ચારક  

ડૉ. એ.ટી .રાણા  
B.V.Sc.& A.H. 

CFN. , ND. 
િનવતૃ નાયબ પશપુાલન િનયામક 

સજુોક િચિક સક ,  
( િન: શુ ક સેવા) 

૪-એ-૧, ચોથો માળ , અજુન કો લે  , 
િશવરંજની ચાર ર તા, 

                     સેટેલાઇટ , 
અમદાવાદ-15 

ફોન . ( ૦ ૭ ૯ )  ૨ ૬ ૭ ૩ ૦ ૨ ૩ ૫  
 
 

1 અપચો , ગેસ , વાય ુ, ઓડકાર . 
(1) િશવા ાર પાચન ચણુ. 

  બપોરે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે . 
  રા ે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે . 

2 પેટમા ંદુ:ખાવો . 
(1) શખંવટી . 

  બપોરે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  ન ધ : યારે પણ પેટમા ં દુ:ખાવો ઉપડે યારે ૨ ગોળી વાટીને પાણી સાથે ફાકંવાથી 

થોડીવારમા ંરાહત જણાય છે. 

3 મ  આવી વુ ં, મોઢામા ંચાદંી પડવી . 
(1) ઇિરમેદાદી તેલ. 

  સવારે તથા સાં  આ તલે ગળીથી દાતં , પેઢા ં, ભ તથા તાળવા ઉપર હળવે 
હાથે ચોપડવુ ં. 

આયવુદ નુ ંમહ વ લોકો સમ  અને આયવુદિચિક સા પ ધિતને 

અપનાવવા ેરાય તે હતે ુઆ ચાર પિુ તકાનો છે એટલે અ ે 

દશાવેલ ઉપચારો ફ ત વાચંીને તે મજુબ વય ંિચિક સા કરવાને 

બદલે સરકાર મા ય વૈધ Ð આયવુદ િચિક સક ની સલાહ અને 

માગદશન મજુબ જ સારવાર કરાવવી િહતાવહ છે. 



  8 
 

 

4 અ લિપ  - એસીડીટી  તથા પટે અન ે તરડામા ંચાદંા (અ સર ) , 
ડ ઓુિડનલ તથા પે ટીક અ સર. 
(1) યિ ટમધ ુચણુ . 

  બપોરે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ં. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ં. 

(2) સતાવરી ચણુ  
  બપોરે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ં. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(3) િ ફળા ગગુળ . 
  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

5 કબ યાત  
(1) અભયાિર ટ . 

  બપોરે    ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

6 ઝાડા Ð ડાયરેીયા , મરડો - ડીસે ી  તથા વારંવાર ઝાડાની હાજત 
લાગવી Ð હણી. 
(1) કુટજ ઘનવટી . 

  બપોરે    ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે    ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

7 હરસ-મસા Ðઅશ Ðબવાસીર Ðપાઈ સ. 
(1) કાકંાયન વટી . 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

(2) કાિસસાદી તેલ . 
  સવારે    મસા ઉપર હળવે હાથે ચોપડવુ ં. 
  બપોરે   મસા ઉપર હળવે હાથે ચોપડવુ ં. 
  રા ે   મસા ઉપર હળવે હાથે ચોપડવુ ં. 

(3) અભયાિર ટ. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે    ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
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8 ભગદંર Ð Fistula. 
(1) કાચંનાર ગગુળ. 

  સવારે    ના તા બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે    ભોજન બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે   ભોજન બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

(2) દશમલૂાિર ટ  
  સવારે    ના તા બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 
  બપોરે    ભોજન બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજન બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 

9 કાપા-િફશર . 
(1) કાિસસિદતેલ. 

  સવારે   હળવે હાથે ચોપડવુ.ં 
  સાં     હળવે હાથે ચોપડવુ.ં 

10  ઉ ટી તથા હડેકી. 
(1) છિ રીપ ુવટી 

  યારે ઉ ટી થાય યારે 2 ગોળી પાણી સાથે ગળવી અને યાર બાદ 3 કલાક પછી ફરી 
2 ગોળી ગળવી . િદવસમા ં ણ થી ચાર વાર લઈ શકાય . 

11 િકડનીની પથરી  તથા િપ ાશયની પથરી . 
(1) ગો રુાદી ગગુળ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે    ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) વરુણાિદ કષાય. 
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સકરી પીવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સકરી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સકરી પીવુ.ં 

(3) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) અપામાગ ાર 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મઘ સાથે ચાટવો. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મઘ સાથે ચાટવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મઘ સાથે ચાટવો. 
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12  યકૃત (Liver) તથા બરોળ ( Spleen ) ના રોગો . 
(1) િસરોસીસ ઓફ િલવર , યકૃતનુ ંવઘવુ ં, Hepato megaly -  બરોળનુ ંવઘવુ ંSpleenomegaly, 

કમળો િવગેરે. 
(2) પનુનવા મ ડુર. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

(3) રોિહતકાિર ટ. 
  સવારે  ના તા બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(4) અમતૃાિર ટ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(5) યાદ રસ . 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

13  મધુ મેહ  - ડાયાબીટીસ. 
(1) િ વગં ભ મ . 

  બપોરે  ભોજનબાદ ૧ મગ ના  દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી . 
  રા ે  ભોજનબાદ ૧ મગ ના  દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી . 

(2) ગળો ઘનવટી . 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) મેથીનો લોટ  
  બપોરે  ભોજનબાદ ૧ ચમચી લોટ પાણી સાથે ફાકંવો. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૧ ચમચી લોટ પાણી સાથે ફાકંવો. 
  ન ધ :- રોજ ભોજનની સાથે  

1. ૧ ટામેટંુ. 
2. અડધુ ંલ બ ુ 
3. લસણની ૪ કળી અવ ય લેવી. 

  રોજ ૮ થી ૧૦ લાસ પાણી પીવુ ંજ રી છે.શ  હોયતો રોજ ૧ લાક નોન ટોપ 
ચાલવુ.ં 
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14  સો  Ð શોથ Ð વેલ ગ. 
(1) પનુનવા મ ડુર. 

  સવારે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

15  કૃિમ Ðકરિમયા ંÐ  વ સ 
(1) િવડગંાિર ટ 

  સવારે  ના તા બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ 4 ચમચી પીવુ.ં 

16  બહુમ ૂ તા- વારંવાર પેશાબની હાજત લાગવી. 
(1) સં વની વટી. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજનબદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

17  પેશાબમા ંઆ યમુીન Ð ોટીન જવુ ં. 
(1) ચં ભા વટી  

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

18  પેશાબમા ંદાહ-જલન-બળતરા તથા આખા શરીરમા ંદાહ Ðજલન Ð
બળતરા-થવી. 
(1) ઉશીરાસવ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  ન ધ :- પાણી ઓ  ંપીતા હોતો , રોજ ૮ થી ૧૦ લાસ પાણી અવ ય પીવાનુ ંરાખો. 

19  પેશાબ ડહોળો Ðગદંો આવવો. 
(1) ગો રુાિદ ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે    ભોજનબાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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20  િકડની તથા પશેાબમા ંઇ ફેકશન.  
(1) ગળો ઘનવટી. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

21 િકડની ફેઇલ થઈ જવી. 
(1) પનુનવા મ ડુર. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) ગો રુાિદ ગગુળ  
  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે    ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) ચં ભાવટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) વ ણાિદ કષાય . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી + ૮ ચમચી હુફંા ં ં પાણી િમ સ કરી પીવુ.ં 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૨ ચમચી + ૮ ચમચી હુફંા ં ં પાણી િમ સ કરી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજનબાદ ૨ ચમચી + ૮ ચમચી હુફંા ં ં પાણી િમ સ કરી પીવુ.ં 
  ન ધ :- ફેઇલ થયેલ િકડનીની સારવાર શ  કરવા પહલેા ંડૉ ટરની સલાહ લેવી 

અિનવાય છે. 

22  બાળકો તથા વ ૃ ધો ઘમા ંપશેાબ કરે. 
(1) નવ વનરસ  

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથ ેગળવી. અથવા વાટીન ેમધ સાથ ેચાટવી. 

  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથ ેગળવી. અથવા વાટીન ેમધ સાથ ેચાટવી. 
   

23  ો ટેટ થંીનુ ંવધવુ.ં 
(1) પનુનવા મ ડુર . 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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(2) કાચંનાર ગગુળ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) વ ણાિદ કષાય . 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજનબાદ ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

24  ીઓમા ંઅિનયિમત માિસક:  
(1) કુમારી આસવ  

  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

25  અ પાતવ . માિસક ઓ  ંઆવવુ.ં 
(1) કુમારી આસવ 

બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
રા ે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ ં

(2) લોહાસાવ  
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

26  અ યાતવ - માિસક વધ ુ માણમા ંઆવવુ.ં 
(1) અશોકાિર ટ 

  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(2) ઉશીરાસવ  
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

27  લોહીવા 
(1) બોલબ ધ રસ  

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) ઉશીરાસવ  
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
ન ધ:-જો ગભાશયમા ંગાઠં ( Fibroid ) ન હોય તો બે ણ િદવસમા ંઘણી રાહત થઈ શકે છે. 
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28  ગભાશયમા ંગાઠં ( Fibroid ) 
(1) પનુનવા મ ડુર . 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) કાચંનાર ગગુળ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િન યાનદં રસ 

  સવારે   ના તા બાદ 2 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ 2 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ 2 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

29  માિસક લાબંા સમય સધુી બધં રહવે ુ.ં 
(1) રજ: વિતની વટી . 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  ન ધ:- આ દવાથી થોડા િદવસમા ંમાિસક ચાલ ુથઈ શકે છે. માિસક શ  થાય યારે આ 

દવા બધં કરવી અને ફરીવાર જ ર પડેતો ઉપર મજુબ રજ: વિતની વટી ચાલ ુકરવી. 

30  માિસક દર યાન દુ:ખાવો થવો. 
(1) કુમારી આસવ . 

  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવો. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૪ ચમચી પીવો. 

(2) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

ન ધ :- યારે પણ દુખાવો થાય યારે ૧ લાસ પાણી પીવુ ંઅને ૧ ચપટી ટલુ ંમીઠું (દળેલુ)ં ભ 
ઉપર મકુવુ.ં લગભગ ૫ થી ૧૦ િમિનટ મા ંદુખાવો મટી ય છે.િદવસમા ં યારે પણ દુખાવો થાય યારે 
પાણી અને મીઠા ંવાળો યોગ કરી શકાય છે 

31  ગભાશયની ફેલોપીઅન ટ બુ બધં હોવી ને કારણ ેવં ય વ . 
(1) અશોકાિર ટ 

  બપોરે  ભોજન બાદ  ૪ ચમચી પીવુ.ં 
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  રા ે  ભોજન બાદ  ૪ ચમચી પીવુ.ં 
   

(2) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) કાચંનાર ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે    ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

32  વારંવાર ગભ ાવ , ગભપાત થઈ જવો. 
(1) અશોકાિર ટ  

  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(2) ફલધતૃ ( ઘી )  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી પીવુ.ં 

(3) ગભપાલ રસ 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

ન ધ:- ગભ રહ ે યારથી સિૂત (િડલીવરી) થાય યા ંસધુી ગભપાલ રસ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી પાણી સાથે ગળવી તથા સાં  પણ ૧ ગોળી પાણી સાથે 

ગળવી.ગભની ર ા કરવા માટે આયવુદ મા ંગભપાલ રસ ખબૂ િસ ધ છે. 
   

33  માિસક િનવિૃત  ( મેનોપોઝ ) સમયની સમ યા . 
(1) સાર વતાિર ટ  

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(2) માં યાિદ કષાય . 
  ફ ત રા ે સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરી ને પીવુ.ં 
   

34  તે દર Ð યકુોિરયા 
(1) દરા તક  લોહ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

  રા ે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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35  ર ત દર . 
(1) દરા તક લોહ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

36   ી વં ય વ- સતંાન ન થવા. 
(1) પુ પઘ વા રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને થોડુ ંદુધ પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને થોડુ દુધ પીવુ.ં 

(2) અશોકાિર ટ 

  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(3) ગભપાલ રસ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ફલધતૃ (ઘી) 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી પીવુ.ં 

37   ઓવરીની નબળી કામગીરી-અ પ િવકસીત ડ (ઓવમ) ન ે
કારણે વં ય વ. 
(1) પુ પઘ વા રસ. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી થોડુ ંદુધ પીવુ.ં 
  રા ે  ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી થોડુ ંદુધ પીવુ.ં 

38   ી પુ ત મરે પહોચવા છતા ં ી સહજ ગોનો િવકાસ ન થવો. 
(1) સાર વતાિર ટ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

39  અ પ િવકસીત તન 
(1) ીપણ  તેલ. 

  સવારે તથા રા ે હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

40  િશશનુા જ મ બાદ માતાન ેધાવણ ન આવવુ ંઅથવા ઓ  ં આવવુ.ં 
(1) સતાવરી ચણૂ  

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ંઅને ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
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  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ંઅને ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
   

41 પરુુષમા ંઅ પ શુ ાણ-ુ ઓલીગો પમ યા 
(1) પુ પઘ વારસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 

(2) કૌચા ટીકડી. 
  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) લ મીિવલાસ રસ ( નારદીય)  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

42  ઓછી તભંન શિ ત Ð િશ પતન 
(1) િ વગં ભ મ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) અ ગધંાિર ટ 

  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(3) પુ પઘ વારસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 

43  યવુકોમા ં વ ન દોષ. 
(1) વગં( બગં ) ભ મ  

  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  રાતે  ભોજન બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

44  પરુુષ મા ં વજ ભગં Ð ઉ થાનનો અભાવ Ð નપુસં તા . 
(1) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પુ પઘ વારસ  
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી ચાવી જવી અને પછી ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 

રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવ ુ ંઅને ૧ કપ દુધ પીવુ.ં 
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45  પરુુષઇિ યનો અ પ િવકાસ . 
(1) ી ગોપાલ તેલ. 

  સવારે તથા રા ે હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

46  લોહી મા ંઓ  ંિહમો લોિબન  
(1) લોહાસવ . 

  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

47  લોહીનુ ં ચુ ંદબાણ Ð હાઇ બી.પી. 
(1) ભાકર વટી 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

48  લોહીનુ ંનીચુ ંદબાણ . લો બી.પી. 
(1) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

49  લોહીમા ંકોલે ોલનુ ં માણ વધવુ.ં 
(1) િ કટુ ચણુ  

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(2) લસણ + મધ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને 

  પીવુ.ં 

50  દયના ધબકારા વધી જવા Ð ટેકી કાિડયા . 
(1) ભાકર વટી 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય )  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

51  દયના ધબકારા ઘટી જવા Ð ડેી કાિડયા . 
(1) પનુનવા મ ડુર  
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  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
(2) ભાકર વટી. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

52  દયશળૂ- દુખાવો- ઈનલ પઇેન Ð દયની કોરોનરી આટરીમા ં
લોકેજ- મા ંબાયપાસ સ રી ની જ િરયાત ઊભી થાય છે. 

(1) િચ તામણી રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટી ને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટી ને મધ સાથે ચાટવી. 

(2) ભાકર વટી  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

53  દયના માઇ લ વા વ , પ મોનરી વા વ િવગેરે વા વમા ંખામી. 
(1) િચં તામણી રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 

(2) ભાકર વટી  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) નવ વન રસ  
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 

(4) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીનેપીવો. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીનેપીવો. 

  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી.
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54  દયના ડાબા પેક  - લે ટ વ ીકલની નબળી કામગીરી Ð 
પ પ ગ ઓ  ંથવુ ં. ાસ ચઢવો Ð શરીરમા ંપરુતા ં માણ મા ંલોહી 
ન પહોચવુ.ં 
દયના ડાબા ેપકની પ પ ગ કામગીરી ટકાવારીમા ંદશાવવામા ંઆવે છે . દાખલા તરીકે પ પ ગ 
કામગીરી ૫૦ ટકા હોયતો િરપોટમા ંLeft ventrical Ejection Fraction 50%  લખવામા ંઆવે છે. 
ટંુકાણમા ંLVEF----- 50% . આ રોગમા ંદદ  એ સપંણુ આરામ કરવો ખબૂજ આવ યક છે. 
(1) િચ તામણી રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(2) ભાકર વટી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) લસણ + મધ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ  
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ 
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 

55  દય પહો ં થઈ જવુ.ં 
(1) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) ભાકરવટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) લસણ + મધ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ  
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ  
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 
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56  દયના અિનયિમત ધબકારા . 
(1) ભાકરવટી . 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ગળવી . 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ગળવી . 

(2) લસણ + મધ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ  
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 

57 એનીિમયા Ð શરીરમા ંલોહીની ઓછપ  
(1) કાિસસ ભ મ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) સવુણમાિ ક ભ મ . 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

58   લોહીમા ંયરુીક એિસડનુ ં માણ વધી જવુ.ં --- ગાઉટ રોગ. 
(1) િસંહનાદ ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2)  
લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) અપામાગ ાર  
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 

(4) કાચા બટાકાનો રસ. 
  જો દદ  ને ડાયાબીટીસ ન હોય તો બટાકાનો રસ સવારે ના તા બાદ ૨ નગં મ યમ 

સાઇઝ ના કાચા બટાકાને ધોઈને છાલ સિહત છીણીને તેને કપડામા ંદાબીન ે  રસ 
નીકળે તે અડધા કપ પાણીમા ંનાખંીને પીવો. 

  બપોરે ભોજન બાદ  ઉપર મજુબ. 
  રા ે ભોજન બાદ ઉપર મજુબ. 

  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ + ૨ ચમચી મધ  
                   િમ સ કરીને ચાટવુ.ં 
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59  લોહી પાત ં રાખવા માટે . 
(1) િ કટંુ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(2) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
 
 
   

60  લોહીમા ંસે ટીક થઈ જવુ.ં Ð સે ટીસીમીયા  
(1) ગળો ઘનવટી . 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) મ લિસંદુર 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે િમ સ કરી ને 
ચાટવી. 

  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે િમ સ કરી ને 
ચાટવી. 

  રા ે  ભોજન બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે િમ સ કરી ને 
ચાટવી. 

(3) િ ફળા ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

61  શરદી-વારંવાર છ ક આવવી-એલજ ક શરદી-એલજ ક રાઇનાઈટીસ  
(1) કંટકાિર અવલેહ . 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 

(2) િ કટુ ચણુ . 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(3) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
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  સાં    ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

62  ખાસંી Ð સકૂી ખાસંી અથવા કફ યુ ત ખાસંી , અસા ય ખાસંી , 
એલજ ક કાઈટીસ તથા ટાટીયુ ંખાસંી Ð વિુફગં કફ. 
(1) કંટકારી અવલેહ  

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 

 
(2) િ કટંુ ચણુ  

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  બપોરે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  રા ે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(3) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં    ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

(4) હળદર + ઘી  
  અડધી ચમચી હળદર પાવડરમા ંથોડા ટીપા ંઘી નાખંીને મસળી લેવુ.ં આને બાળીન ે

તેનો ધમૂાડો  નાકની ન ક રાખીને ાસમા ંલેવાથી થોડી વારમાજં ખાસંી બધં થઈ 
ય છે. 

63  દમ Ð ાસ Ð અ થમા Ð એલજ ક કાઈટીસ ન ેમાટે પપં લેવો 
પડતો હોય છે. 
(1) કનકાસવ  

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ચમચી કનકાસવ  + ૪ ચમચી પાણી નાખંીને પીવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી કનકાસવ  + ૪ ચમચી પાણી નાખંીને પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી કનકાસવ  + ૪ ચમચી પાણી નાખંીને પીવુ.ં 

(2) કંટકાિર અવલેહ  
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી અવલેહ પીવો. 

(3) િ કટુ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(4) લસણ + મધ. 
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  સવારે  ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં   ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

64  ય - ટી.બી . 
(1) ગળો ઘનવટી . 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

(2) લસણ + મધ . 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

65  લરુસી- ફેફસાના ંઆવરણમા ંજલસચંય. 
(1) પનુનવા મ ડુર. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

66  સાયનસ ÐSinusitis. 
(1) કાચંનાર ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) અણતેુલ 

  રા ે સતૂી વખતે બ ે નસકોરામા ંપાચં પાચં ટીપા ંનાખંવા . 

67  નાકમા ંમસા Ð પોલી સ . 
(1) ાર તેલ  

  સવારે   વાળી સળીને ારતેલમા ંભ વીને નાકના મસા (પોલી સ) ઉપર 
  ફેરવવી. 

  બપોરે  ઉપર મજુબ કરવુ.ં 
  રા ે  ઉપર મજુબ કરવુ.ં 
  ન ધ :- ાર તેલ કાનની દવા છે પરંત ુનાકના મસા માટે પણ અકસીર છે. 



  25 
 

68  નાકના ંનસકોરા ંબોલવા . 
(1) ષડિબંદુ તેલ  

  રાતે  સતુી વખતે ષડિબંદુ તેલના ંછ છ ટીપા ંબ ે નસકોરમા ંનાખંવા . 

69  િશરદદ-માથાનો દુખાવો-માઇ ને-આધાશીશી િવગરેે ૧૧ તના  
િશરદદ- 
(1) િશર શલૂાિદ વ  રસ. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) ષડિબ દુ તેલ 

  રા ે   સતૂી વખતે બનેં નસકોરામંા ં૬ ટીપા ંનાખવા.ં 
   

70  ચ ર આવવા Ð વટ ગો. 
(1) સવુણમાિ ક ભ મ. 

  સવારે   ના તા બાદ  ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા  ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) િશર શલૂાિદ વ  રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) ષડિબ દુ તેલ 

  રા ે   સતૂી વખતે બનેં નસકોરમા ં૬ ટીપા ંનાખવા.ં 
   

71  મદંબિુ ધ Ð મગજનો અ પ િવકાસ Ð મે ટલી રીટાડડ ચાઇ ડ. 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. અથવા વાટીને મધ 
                  સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. અથવા વાટીને મધ 
                  સાથે ચાટવી. 

(3) ઘોડાવજ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(4) માં યાિદ કષાય . 
  રા ે  સતૂીવખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

   રા ે    ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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72  બહરેા મ ૂગંાપણુ.ં 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

 
(3) સાિરવાિદ વટી. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ાર તેલ . 
  રોજ રા ે એક કાનમા ં૫ ટીપા ંનાખવા ંઅને બી  િદવસે બી  કાનમા ં૫ ટીપા ં

નાખવા ં. 
(5) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

73  સરેી લ પા સી. 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(5) માં યાિદ કષાય. 
  રા ે   સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફ ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

(6) મહામાસં તેલ  
  સવારે તથા સાં  માલીસ કરવુ.ં 
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74  વાઇ Ð મગૃી Ð એપીલે સી. 
(1) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(4) માં યાિદ કષાય. 
  રા ે   સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને 

પીવુ.ં 

75  ીઓમા ંથતો િહ ટેિરયા- અપતં ક રોગ. 
(1) મ લિસંદુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ભોજન બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) અપતં કારીવટી. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

76  લકવો Ð પ ાઘાત Ð પરેાલીસીસ, આખા શરીરનો લકવો, એક 
બાજુનો લકવો , - અધાગ , મ , ચહેરા નો લકવો, - ફેસીયલ 
પેરાલીસીસ , વાચા જતી રહવેી િવગરેે. 
(1) મ લિસંદુર. 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

  સાં   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
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  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
(5) સાિરણી તેલ 

  સવારે  હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  ન ધ:- જો શ  હોય તો રોજ સવારે ના તા બાદ ૧ ચમચી િદવેલ પીવુ.ં 

77  બાળલકવો Ð પોિલયો. 
(1) યોગે  રસ 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ગળવી. 

 
(2) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(5) મહામાષં તેલ  
  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ માલીસ . 
  સાં    રેતીનો સેક કયા બાદ માલીસ . 

78  કંપવાત Ð પાિકસ સ ડીસીઝ તમેજ સાદો કંપવાત. 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(5) માં યાિદ કષાય. 
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  રા ે   સતૂીવખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 
(6) કૌચા ચણુ  ( કૌચા ને સં કૃતમા ંકિપકર  ંકહ ેછે. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  અથવા  

કૌચા ટીકડી Ð કૌચા ઘનવટી ( કિપકર  ઘનવટી ) 

સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી / ઘનવટી પાણી સાથે ગળવી. 
બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી / ઘનવટી પાણી સાથે ગળવી. 
રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી / ઘનવટી પાણી સાથે ગળવી. 
 
અથવા  

કૌચા ( કિપકર ) કે યલૂ. 
સવારે   ૨ કે યલુ પાણી સાથે ગળવી. 
બપોરે   ૨ કે યલુ પાણી સાથે ગળવી. 
રા ે   ૨ કે યલુ પાણી સાથે ગળવી. 

   
  ન ધ:- કંપવાત Ð પાિક સ સના ઇલાજમા ંડોપાિમન વપરાય છે. કૌચામા ંિલવોડોપા છે. 
  નુ ંશરીર મા ંપાચન થાય યારે િલવોડોપામાથંી ડોપામીનમા ં પાતંર થાય છે. એ લે 

કૌચાના ઉપયોગ થી પાિક સ સ મા ંસારી રાહત થઈ શકે છે. 

79  િડ શેન Ð િવચારવાયુ ંÐ મન ઉદાસ રહ.ે 
(1) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

(2) ઘોડાવજ ચણુ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(3) માં યાિદ કષાય. 
  રા ે   સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને 

પીવુ.ં 

80  ખાલી ચઢવી- ગ સુ  થવુ.ં Ð નસ ખચાઇ જવી. 
(1) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) ભાકર વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

81  ઇેન ોક  
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

 
(3) પનુનવા મ ડુર. 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) માં યાિદ કષાય. 
  રા ે   સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને 

પીવુ.ં 
(5) લસણ + મધ  

  સવારે  ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં    ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

82  અિન ા Ð ઘ ન આવવી  
(1) માં યાિદ કષાય. 

  રા ે   સતૂીવખતે ૨ ચમચી દવા + ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

83  આમવાત Ð મેિટક આ ાઇટીસ- સાધંા જકડાઈ જવા - ટીફનસે Ð 
હલનચલન મા ંતકલીફ . 
(1) િસંહનાદ ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) યોદશાગં ગગુળ  
  સવારે   ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે  ના તા બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) અપામાગ ાર . 
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  સવારે  ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 
  સાં   ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 

(5) િવષગભ તેલ  
  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

84  સિંધવા-ઓ ટીયો આથાઈિટસ- સાધંામા ંઘસારો ઢાકંણી ઘસાઈ જવી 
Ð હલનચલન મા ંઅસ  દુખાવો. 
(1) લા ાિદ ગગુળ  

  સવારે  ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) યોદશાગં ગગુળ  
  સવારે   ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે  ના તા બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) િવષગભ તેલ 

  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

85  ગરદન , પીઠ તથા કમરના મણકા ની ગાદી ઘસાઈ જવી.  
(1) લા ાિદ ગગુળ  

  સવારે  ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) યોદશાગં ગગુળ  
  સવારે   ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે  ના તા બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
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  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
(5) િવષગભ તેલ 

  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
   

86  રાઝંણ Ð ગૃ સી- સાયટેીકા. 
(1) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િવષગભ તેલ 

  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

87  અિ થભગં-હાડકંુ તટૂવુ-ં ેકચર તથા હાડકમા ંતડપડવી- ેકપડવી. 
તટેૂલુ ંહાડકંુ સેટ કરા યા બાદ નીચે મજુબ ઉપચાર કરવો. 
(1) લા ાિદ ગગુળ  

  સવારે  ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે  ના તા બાદ 4 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

88  હાડકામાથંી પ  ંનીકળવુ.ં 
(1) મ લિસંદુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) િ ફલા ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પારદાિદ મલમ. 
  સવારે તથા સાં  હળવા હાથે અને ખબૂજ ઓછ માણ મા ંમલમ ચોપડવો. 
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89  હાડકાનંો ય Ð બોન ટીબી . 
(1) વાલ ભ મ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
(2) લા ાિદ ગગુળ  

  સવારે  ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
   

90  હાથ-પગ ની ગળીઓ વાકંી વળી જવી. 
(1) રસ માિણ  (ભ મ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ  
    સાથે િમ સ કરીને ચાટવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ  
    સાથે િમ સ કરીને ચાટવી. 

(2) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) સાિરણી તેલ 

  સવારે  રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં   રેતીનો સેક કયા બાદ હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

91  ચહેરા ઉપરના ખીલ Ð કાળા ડાઘ, ખીલ અથવા ખીલ વી 
ફોડલીમાથંી પ  નીકળવુ.ં 
(1) ગધંક રસાયન. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળી ને ગ યુ ંદૂધ પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળી ને ગ યુ ંદૂધ પીવુ.ં 
  ન ધ:- ખાડં નાખેંલ દૂધ પીવુ ંઅિનવાય છે. 

(2) સારીવા યાસવ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 

   સાં   ના તા બાદ ૧ ચણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
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  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
   

92  ખસ ખરજવુ ં. 
(1) પારદાિદ મલમ  

  સવારે તથા સાં  હળવા હાથે અને ખબૂજ ઓછા માણ મા ંમલમ ચોપડવો.  
  ઘસવાનુ ંનથી. 

(2) સારીવા યાસવ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 

93  િશળસ- િશતિપ - અટ કારીયા- એલજ  
(1) ગધંક રસાયન. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળી ને ગ યુ ંદૂધ પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળી ને ગ યુ ંદૂધ પીવુ.ં 
  ન ધ:- ખાડં નાખેંલ દૂધ પીવુ ંઅિનવાય છે. 

(2) સારીવા યાસવ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 

(3) મિર યાિદ તેલ 

  સવારે , બપોરે , રા ે  હળવે હાથે ચોપડવુ.ં 
(4) ગોળ + અજમો . 

  સવારે     ના તા બાદ ૧ ચમચી દળેલો અજમો + ૧ ચમચી ગોળ િમ સ કરીને ખાવુ.ં 
  સાં   ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને ખાવુ.ં 

94  મડંળ કુ ઠ Ð સોરીયાસીસ. 
(1) મ લિસંદુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે ચાટવી. 

(2) સં વની વટી . 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પારદાિદ મલમ  
  સવારે તથા સાં  હળવા હાથે અને ખબૂજ ઓછા માણ મા ંમલમ ચોપડવો.  
  ઘસવાનુ ંનથી. 

(4) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
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  સાં    ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણ નો રસ+૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

95  કુ ઠ Ð તે કુ ઠ Ð યકુોડમા 
(1) આરો યવિધની વટી. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) સં વની વટી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) કુમકુમાિદ તેલ 

  સવારે  હળવે હાથે માલીસ કરવુ ંઅને તડકામા ં૨૦ િમિનટ બેસવુ.ં સયૂ કાશ 
  ન હોય તો વીજળીના ૬૦ વોટના બ બ ગોળા સામે ૨ ટના તરે 
  ૨૦ િમિનટ બેસવુ.ં 

96  વાિઢયા ંÐત ગરમી . 
(1) યિદ મલમ. 

  સવારે તથા રા ે ચામડીના કાપામા ં યિદ મલમ પરૂવો. 
(2) ઉિશરાસવ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી ઉિશરાસવ પીવો. 
  સાં   ના તા બાદ ૪ ચમચી ઉિશરાસવ પીવો. 

97  યામ વચા 
(1) સફેદ મસૂળી  

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ંઅને ૧ કપ દૂધ પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ ંઅને ૧ કપ દુઘ પીવુ.ં 
   

98  ચહેરા ઉપર કાળા ડાઘ અથવા ચહેરો કાળો થઈ ગયો હોય॰ 
(1) કુમકુમાિદ તેલ. 

  ફ ત રા ે સતૂી વખતે ચેહરા ઉપર હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં સવારે મ  ધોઈ નાખવુ ં 
(2) બટાકા ંનો રસ  

  સવારે ૧ નગં કાચા બટાકા ંને છાલ સહીત છીણીને કપડામા ંદાબીન ેરસ કાઢી લેવો. 
  આ રસને ચેહરા ઉપર અથવા શરીર ઉપરના કોઈ પણ કાળા ડાઘ અથવા કાળી વચા 

(ચામડી) ઉપર હળવે હાથે ઘસવો. ૧ કલાક પછી ધોઈ શકાશે . 
  રા ે પણ ૧ નગં કાચા બટાકા ંને છાલ સહીત છીણીને કપડામા ંદાબીન ેરસ કાઢી લેવો. 
  આ રસને ચેહરા ઉપર અથવા શરીર ઉપરના કોઈ પણ કાળા ડાઘ અથવા કાળી વચા 

(ચામડી) ઉપર હળવે હાથે ઘસવો. ૧ કલાક પછી ધોઈ શકાશે . 
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99  લે ેસી- ર તિપ - ગલતકુ ઠ. 
(1) મ લિસંદુર 

  સવારે   ના તા બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે િમ સ કરી ને 
  ચાટવી. 

  સાં   ના તા બાદ ૧ મગ ના દાણા ટલી ભ મ મધ સાથે િમ સ કરી ને 
  ચાટવી. 

(2) િકશોર ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) પારદાિદ મલમ  
  સવારે તથા સાં  હળવા હાથે અને ખબૂજ ઓછા માણ મા ંમલમ ચોપડવો.  
  ઘસવાનુ ંનથી. 

(4) સારીવા યાસવ. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી દવા પીવી. 

100 શરીર ઉપર મસા Ð મસી અથવા માસં વધવુ ં, અિધમાસં Ð 
િકલોઇડ . 
(1) ાર તેલ.( ાર તેલ કણ રોગની દવા છે પરંત ુમસા- મસીને માટે પણ અકસીર છે.) 

  સવારે  હળવે હાથે ઘસવુ ંઅથવા  વાળી સળીને ાર તેલમા ંભ જવીને મસા-
  મસી ઉપર ચોપડવુ ં. 

  બપોરે  હળવે હાથે ઘસવુ ંઅથવા  વાળી સળીને ાર તેલમા ંભ જવીને મસા-
  મસી ઉપર ચોપડવુ ં. 

  રા ે  હળવે હાથે ઘસવુ ંઅથવા  વાળી સળીને ાર તેલમા ંભ જવીને મસા-
  મસી ઉપર ચોપડવુ ં. 

101 તાવ Ð જવર Ð તમામ કારના તાવ  
(1) ગળો ઘનવટી . 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  રા ે   ભોજનબાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
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(3) લસણ + મધ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 

102 ખનો મોિતયો Ð કેટેરે ટ 
(1) ખાખરાનો અક 

  સવારે  ખમા ં૩ થી ૫ ટીપા ંનાખવા.ં 
  બપોરે  ખમા ં૩ થી ૫ ટીપા ંનાખવા.ં 
  રા ે  ખમા ં૩ થી ૫ ટીપા ંનાખવા.ં 
   
  ન ધ:- ટીપા ંના યા પછી ૧૦ િમિનટ ખ બધં રાખવી. 
   

103 ઝામર Ð લકુોમા Ð ખમાથંી સતત પાણી ઝરવુ ં, ખના 
ગોળામા ં ેસર વધવુ ંÐ ઓ ટીકનવ ઉપર દબાણ વધવુ.ં 
 
(1) ભાકર વટી  

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
   

104 અડધુ ં ય દેખાવુ ંÐ હિેમઓિપયા 
 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટી ને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટી ને મધ સાથે ચાટવી. 
   

(2) યશદ ભ મ  
  બપોરે  ભોજનબાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધસાથે િમ સ કરીને ચાટવી. 
  રા ે  ભોજનબાદ ૧ મગના દાણા ટલી ભ મ મધસાથે િમ સ કરીને ચાટવી. 
   

(3) લ મી િવલાસ રસ ( નારદીય ) 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
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105 થાઈરૉઈડ  
(૧) હાઇપો થાઈરૉઈડ માટે કાચંનાર ગગુળ તથા પનુનવા મ ડુર લેવી. 
(૨) હાઇપર થાઈરૉઈડ માટે ફ ત કાચંનાર ગગુળ લેવી.  
 

(1) કાચંનાર ગગુળ . 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી 

(2) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

106 ટો સીલ- ગળાના કાકડા લવા 
(1) િ ફલા ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

107 ગોઇટર Ð ગલ થંી Ð ગળાના આગળના ભાગ ેગાઠં થવી. 
(1) કાચંનાર ગગુળ . 

  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે   ભોજનબાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર. 
  સવારે   ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
  બપોરે   ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િન યાનદં રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 
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108 માથામા ંટાલ પડવી અથવા દરી થવી . 
(1) ગું િદ તેલ 

  રોજ રા ે હળવે હાથે માથામા ંઘસીને લગાડવુ,ં સવારે ધોઈ નાખવુ.ં 

109 યવુાનીમા ંવાળ સફેદ Ð તે થઈ જવા . 
(1) નીમ તેલ  

  રોજ રા ે  હળવે હાથે માથામા ંચોપડવુ,ં સવારે ધોઈ નાખવુ.ં 

110 વાળ લાબંા કરવા માટે 
(1) રોજ રા ે કાચી કોબીજ (કેબેજ) પ ાગોબીનો રસ માથામા ંહળવે હાથે ચોપડવો, સવારે ધોઈ 

નાખવુ.ં 
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અસા ય રોગો . 

 

111 િહમોફીલીયા. 
(1) ઉશીરાસવ  

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ચમચી પીવુ.ં 

(2) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) બોલબ ધ રસ  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) બકરીનુ ંદૂધ  
  સવારે   ના તા બાદ ૧ કપ દૂધ પીવુ.ં 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ કપ દૂધ પીવુ.ં 
  રા ે   ભોજન બાદ ૧ કપ દૂધ પીવુ.ં 

(5) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
  ન ધ:- હાલ  દવા Ð સારવાર ચાલતી હોય તે ચાલ ુરાખીને આ યોગ કરી શકાય છે. 
  ૧ મિહના સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક જણાયતો 

યોગ ચાલ ુરાખવો. 
   

112 થેલેસેમીયા. 
 એક આનવુિંશક રોગ મા ંિહમો લોિબન બનવા માટે જ ર ઘટકનો અભાવ હોય છે થી દદ ન ુ
શરીર િહમો લોિબન બનાવી શકત ુ ંનથી અને આ કારણોસર દદ ન ેબહારથી લોહી િનયિમત સમયા તરે 
આપવુ ંપડત ુ ંહોય છે. 
 આ બાબતે થયેલ સશંોધનોમા ંએવુ ં ણવામા ંઆ યુ ંછે કે થેલેસેમીયા ના દદ ને તા  
શાકભા  નો લીલો રસ આપવામા ંઆવેતો શરીરમા ંિહમો લોિબન બનવાની કામગીરી શ  થઈ શકે છે. 
િહમો લોિબનના હિેમન અને શાકભા  ના લીલા રસ મા ંરહલે લોરોફીલ ના રસાયિણક બધંારણમા ં
સમાનતા છે અને ફરક એટલોજ છે કે હમેીનના રાસાયિણક બધંારણમા ંકે મા ંલોહત વ Fe   છે યારે 
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લોરોફીલના બધંારણમા ંકે  મા ંમે નેસીયમ ત વ Mg છે . લીલા રસ ને પીવામા ંઆવે યારે  
પાચનિ યા દર યાન લોરોફીલના બધંારણના કે  મા ંથી Mg ખસી ય છે અને Fe તેનુ ં થાન લઈ 
લે છે. એટલે લોરોફીલ ના બધંારણ ના કે  મા ંલોહત વ ( Fe )  આવવાથી હમેીન બની ય છે  
િહમો લોિબન બનવા માટે અિનવાય છે. શાકભા  મા ંલોહત વ Fe હોય છે. એટલે ખબૂજ સહલેાઇથી 
થેલેસેમીયાના દદ ના શરીરમા ંલોહી બની શકે છે. હાલમા ં  સારવાર ચાલતી હોય તે ચાલ ુરાખીને 
નીચે દશાવેલ યોગ કરવો.  
યોગ . 

 બ રમા ં  ભા  મળતી હોય તે -તાદંળ  , પાલક , મેથી , કોથમીર , િવગેરે પસદં કરી 
ધોઈને વાટીને ચટણી વ ુબનાવીને રસ કાઢીને લેવો. 
 
સવારે  ના તા બાદ ૨ કપ રસ કાઢીને પીવો. 
બપોરે  ભોજન બાદ ૨ કપ રસ કાઢીને પીવો. 
સાં   ના તા બાદ ૨ કપ રસ કાઢીને પીવો. 
 
ન ધ:- ૧ મિહનો યોગ કયા બાદ રાહત જણાય તો , ફરક જણાય તો યોગ ચાલ ુરાખવો. 
 

113 મ લુર િડ ોફી  
(1) એકાગંવીર રસ. 

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) મહામાષં તેલ  
  સવારે  હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 
  સાં    હળવે હાથે માલીસ કરવુ.ં 

(4) યોદશાગં ગગુળ 

  સવારે   ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૩ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(5) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
   

ન ધ:- ૧ મિહના સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક 
જણાયતો યોગ ચાલ ુરાખવો. 
 

114 મોટર યરુોન ડીસીઝ (એમએનડી) 
(1) ચતભુજુ રસ 
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  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
(2) માં યાિદ કષાય  

  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી દવા+ ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  રા ે  સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા+ ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

(3) ઘોડાવજ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(4) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
  ન ધ:- હાલ  દવા Ð સારવાર ચાલતી હોય તે ચાલ ુરાખીને આ યોગ કરી શકાય છે. 
  ૧ મિહના સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક જણાયતો 

યોગ ચાલ ુરાખવો. 
   

115 મ ટીપલ લેરોસીસ . 
(1) કાચંનાર ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િન યાનદં રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

(4) અપામાગ ાર  
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૧ ચણા ટલો ાર મધ સાથે ચાટવો. 

(5) સં વની વટી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  ન ધ:- ૧   મિહના ના યોગ બાદ રાહત જણાય તો યોગ ચાલ ુરાખવો. 
   

116 માયે થિેનયા  વેીસ. 
(1) ચતભુજુ રસ 
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  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 

(2) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) ઘોડાવજ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
   

(4) યોદશાગં ગગુળ  
  સવારે   ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ 3 ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(5) માં યાિદ કષાય  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી દવા+ ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  રા ે  સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા  ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

(6) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
ન ધ:-  ૧ મિહના સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક ણતો 
યોગ ચાલ ુરાખવો. 

 

117 કેલેરોડમા 
(1) કાચંનાર ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િન યાનદં રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

 
(4) ગાયનુ ંઘી 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
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  ન ધ:-   ૧ મિહના સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ð
ફરક જણાયતો યોગ ચાલ ુરાખવો. 

118 લીપ એ નીયા  ઘમા ંથોડા સમય માટે ાસ રોકાય જવો . 
અ સન . 
(1) ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 

(2) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) સં વની વટી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(4) ઘોડાવજ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 

(5) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
ન ધ:-  થોડા િદવસ સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક જણાયતો 
યોગ ચાલ ુરાખવો. 

 

119 ટીક Tic- અનૈિ છક નાયઓુની વારંવાર આવતી ખચ , તાણ . 
 
(1)  ચતભુજુ રસ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ગોળી વાટીને મધ સાથે ચાટવી. 

(2) એકાગંવીર રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં    ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

(3) સં વની વટી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  સાં   ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
   

(4) ઘોડાવજ ચણુ 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
  સાં    ના તા બાદ ૧ ચણા ટલુ ંચણુ મધ સાથે ચાટવુ.ં 
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(5) માં યાિદ કષાય  
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી દવા+ ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  રા ે  સતૂી વખતે ૨ ચમચી દવા+ ૮ ચમચી હુફંા ં પાણી િમ સ કરીને પીવુ.ં 

(6) ગાયનુ ંઘી 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ચમચી ગાય નુ ંઘી દૂધમા ંનાખંીને અથવા સીધુ ંપીવુ.ં 
ન ધ:-  થોડા િદવસ સધુી િનયિમત રીતે ઉપરો ત યોગ કરવો. રાહત જણાય Ðફરક જણાયતો 
યોગ ચાલ ુરાખવો. 

120 કે સર - તમામ કારના ં 
(1) પનુનવા મ ડુર 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(2) કાચંનાર ગગુળ 

  સવારે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ના તા બાદ ૪ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 

(3) િન યાનદં રસ. 
  સવારે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  બપોરે  ના તા બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી. 
  રા ે  ભોજન બાદ ૨ ગોળી પાણી સાથે ગળવી . 

(4) હળદર ચણુ (પાવડર) 

  સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 
  સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી ચણુ પાણી સાથે ફાકંવુ.ં 

(5) લસણ + મધ  
  સવારે  ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનોરસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવુ.ં 
  સાં   ના તાબાદ ૧ ચમચી લસણનોરસ+ ૨ ચમચી મધ િમ સ કરીને પીવું

   
ન ધ:-  (૧) કે સર ના દદ ને ખોરાકમા ંખાડં બધં કરવી. 
 (૨) રાધેંલો ખોરાક શકય હોય યા ંસધુી ન આપવો. 
 (૩) િકડનીમા ંતકલીફ ન હોય તો રોજ ૧૦ લાસ પાણી અ શય પીવુ.ં 
 (૪) શરીરના કોઈપણ ગ -ઉપાગં ના કે સર માટે ઉપરો ત ઉપાય કરી શકાય છે. 
 (૫) હાલ  દવા - સારવાર ચાલતી હોય તે ચાલ ુરાખવી. 
આ ઉપચારથી રાહત જણાય તો યોગ ચાલ ુરાખવો. 
 

121 એઇ સ  
  આ રોગ મા ંશરીરની રોગ િતકાર શિ ત Ðઇ યનુીટી ન ટ થઈ ગયેલ હોય છે એટલે 
એઇ સ ત યિ ત સામા ય ગણાય તેવા રોગ સામે પણ લડી શકતો નથી કે ટકી શકતો નથી. 
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  જો કોઈ પણ ઉપાય કરીને શરીરની રોગ િતકારક શિ ત Ð ઇ યનુીટી વધારી શકાય 
તો એઇ સ ત યિ ત તકવાદી રોગો  Ð opportunistic Diseases નો િતકાર કરી શકે છે અને 
પોતાનુ ંઆયુ ય લબંાવી શકે  
  આ બાબતે થયેલ સશંોધનો મા ંએવુ ં ણવામા ંઆ યુ ંછે એઇ સ ના દદ ને ખોરાકની 
સાથે કાચુ ંલસણ આપવામા ંઆવે તો 3 મિહનામા ંશરીરમા ંપરૂતા માણમા ંરોગ િતકારક શિ ત 
Ð ઇ યનુીટી પેદા થઈ શકે છે.આ રીતે વધેલી ઇ યનુીટી ની મદદથી એઇ સ નો દદ   રોગોનો 
સફળતાથી સામનો કરી શકે છે. 
  એઇ સ ના દદ ઓ આ સશંોધનનો લાભ લઈ શકે છે. સૌ થમ હાલની  ઇ યનુીટીછે 
તેનો સીડી -4 (cd‐4) ટે ટ કઢાવીને નીચે દશ યા  મજુબ લસણનો  યોગ 3 મિહના સધુી કરવો. 3 
માસ ને તે ફરી સીડી -4 (CD‐4) ટે ટ કઢાવીને ડૉ ટરને બતાવવો . ઇ યનુીટી પરૂતા માણમા ં
વધી છે એવુ ંડૉ ટર જણાવે તો લસણ નો યોગ કાયમ માટે ચાલ ુરાખવો . 
 
(1) લસણ + મધ  

   સવારે  ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ  
     િમ સ કરીને પીવુ.ં 
   સાં   ના તા બાદ ૧ ચમચી લસણનો રસ + ૨ ચમચી મધ  
     િમ સ કરીને પીવુ.ં 

 


