
 

 

 

અમતૃફળ આમળ ાં: 
ચ્યવનપ્ર શની વવદેશોમ ાં ભ રે ડિમ ન્િ;  ભ રતન  અનેક ડકસ નો આમળ ાં ઉગ િી સમદૃ્ધિ લણી રહ્ ાં 
છે 
 
આજથી હજારો વર્ષ અગ ઉ ભ રતમ ાં થઇ ગયેલ  ચ્યવન ઋવર્એ એક ચમત્ક ડરક પ્રયોગ કયો 
હતો. મ ત્ર આમળ ાંનો ઉપયોગ કરીને ૧૦૦ વર્ષન  ચ્યવન ઋવર્એ ક ય કલ્પનો પ્રયોગ કયો તેને 
ક રણે તેમન ાં શરીર ૨પ વર્ષન  ય વ ન જેવ ાં બની ગય ાં હત  ાં. આ ઋવર્ન  ન મથી વેચ ત  
ચ્યવનપ્ર શની ડિમ ન્િ ભ રતમ ાં તો ઠીક પણ વવદેશમ ાં કદૂકે ને ભસૂકે વધી રહી છે. ભ રતન  
ચ્યવનપ્ર શથી વવદેશીઓનો ક ય કલ્પ થશે કે નહીં તેની આપણને જાણ નથી, પણ આમળ ાંની 
કમ ણીમ ાંથી ભ રતન  અનેક ગ મિ ઓનો ક ય કલ્પ જરૂર થઇ રહ્ો છે. 
 
આમળ ાંનો જાણે કે સ વણષય ગ આવી રહ્ો છે. વવદેશમ ાં હવે ફ મ ષસ્ય ડિક્લલ્સને બદલે 
ન્ય ટ્ર સ્ય ડિકલ્સનો પ્રચ ર વધી રહ્ો છે. ન્ય ટ્ર સ્ય ડિકલ્સ એિલે એવી પૌષ્ટિક ઔર્વધઓ, જે ખ ધ  
પછી મ ણસ મ ાંદો જ ન પિે. સ થે સ થે વવદેશીઓને એલોપથી દવ ઓની આિઅસરોનો ખ્ય લ 
આવતો જાય છે તેમ આય વેડદક દવ ઓની લોકવપ્રયત  પણ વધી રહી છે. આ ક રણે એક ઉત્તમ 
ન્ય ટ્ર સ્ય ડિક્લલ તરીકે અને શે્રટઠ આય વેડદક રસ યણ તરીકે પરદેશમ ાં ચ્યવનપ્ર શની બોલબ લ  છે. 
ચ્યવનપ્ર શ બન વવ  મ િે આમળ ાંની ડિમ ન્િ પણ વધી રહી છે. 
 
સાંસ્કૃત ભ ર્ મ ાં આમળ ાંન  ાં ફળ ધ ત્રીફળ તરીકે ઓળખ ય છે. ધ ત્રીનો અથષ થ ય છે, ધર વન ર 
ધ વમ ત . જેમ ધ વમ ત  બીજાન ાં બ ળકોને પોર્ણ આપે છે તેમ આમળ ાં આપણ  શરીરન ાં પોર્ણ 
કરે છે. સાંસ્કૃત ભ ર્ મ ાં આમળ ાંને વયસ્થ  પણ કહ ેછે. તેનો અથષ થ ય છે ઉંમરને સ્સ્થર કરન ર 
પદ થષ. જે ઉંમરથી આમળ ાં ખ વ ન ાં શરૂ કરવ મ ાં આવે ત્ય રથી ઉંમર વધતી અિકી જાય છે અને 
ઘિપણ આવત ાં નથી. આમળ ાંનો રસ એક ઉત્તમ રસ યણ છે, આય વેદમ ાં આમળ ાંન  ાં ખબૂ મહત્ત્વ 
છે. તે વત્રદોર્ન શક છે, એિલે વ ય , કફ અને વપત્તન  રોગોનો ન શ કરે છે. 
 
આમળ ાંથી શરીરની રોગપ્રવતક રકશસ્ક્લત વધે છે. આમળ ાંન  વકૃ્ષ નીચે બેસીને ભોજન કરવ થી 
આય ટય વધે છે. આધ વનક વવજ્ઞ નની દૃષ્ટિએ આમળ ાંમ ાં વવિ વમન 'સી’નો અખિૂ ભાંિ ર છે. એક 
ત જાાં આમળ ાંમ ાં સાંતર  કરત  વીસ ગણ ાં વધ રે વવિ વમન 'સી’ હોય છે. ૧૦૦ ગ્ર મ આમળ ાંમ ાંથી 



 

 

૬૦૦ વમલલગ્ર મ વવિ વમન 'સી’ની પ્ર પ્તત થ ય છે. આય વેદની દૃષ્ટિએ આમળ ાં શરીરન ાં લોહી શ િ 
કરે છે, આંખન ાં તેજ વધ રે છે, વીયધ ત  ને બળવ ન બન વે છે, મગજની શસ્ક્લત વધ રે છે, શ્વ સન  
રોગો મિ િે છે અને િીબી તેમ જ ક ટઠરોગમ ાં પણ ફ યદો કરે છે. સ્ત્રીઓન  શે્વતપ્રદરની તકલીફમ ાં 
આમળ ાંન  બીજ ઉત્તમ ઔર્ધન ાં ક યષ કરે છે. આમળ ાંન  ાં વનયવમત સેવન કરવ થી વ ળ ક ળ  રહ ેછે 
અને વિૃ વસ્થ મ ાં ય વ નીનો અન ભવ થ ય છે. દૂધ સ થે આમળ ાંન  ચણૂષન  ાં વનયવમત સેવન 
કરવ થી િ ય લબિીસ પણ ક બમૂ ાં રહ ેછે. 
 
ભ રતની આશરે ૧.૨૨ લ ખ એકર જમીન અત્ય રે આમળ ાંન  વ વેતર હઠેળ છે, જેમ ાંથી વરે્ 
આશરે ૧.પ૦ લ ખ િન આમળ ાંન  ાં ઉત્પ દન થ ય છે. વકૃ્ષદીઠ વસઝનમ ાં કમસે કમ સવ સોથી 
દોઢસો ડકલોગ્ર મ આમળ ાં ઊતરે છે. ગ જર તમ ાં આશરે દસ હજાર એકર જમીનમ ાં આમળ ાંન  ાં 
વ વેતર થ ય છે. નડિય દ અને આણાંદમ ાં આમળ ાંનો મબલક પ ક થ ય છે. આણાંદની કૃવર્ 
ય વનવવસિ િીએ ૧૮ જાતન ાં આમળ ાંની જાતો વવકસ વી છે. તેઓ વવશષ્ટિ પ્રક રન  હ ઇલિિ આમળ ાં 
ઉપર સાંશોધન કરી રહ્  છે. આમળ ાંન  વ મન વકૃ્ષ ઉપર પણ વસઝનમ ાં ૨૦ ડકલોગ્ર મ આમળ ાં 
ઉતય ાં હત ાં. નવી સાંકર જાતમ ાં કેિલ ાંક આમળ મ ાં તો ફળદીઠ પપથી ૬૦ ગ્ર મ વજન હોય છે. 
મહ ર ટટ્રમ ાં પણ પરભણી, ઔરાંગ બ દ અને અહમદનગરમ ાં આમળ ાં થ ય છે. આમળ ાંની સૌથી 
વધ  ખેતી ઉત્તર પ્રદેશન  પ્રત પગઢ જજલ્લ મ ાં થ ય છે. આ જજલ્લ ન  ગોંિ  ગ મન  તો બધ  જ 
પડરવ રોન ાં આમળ ાં ઉપર ગ જર ન થ ય છે. ઉત્તર ભ રતમ ાં અવ રનવ ર આમળ ાં ઉત્સવ યોજાય 
છે. આ ર જ્યોમ ાં જજલ્લ ન  વહીવિીતાંત્રમ ાં આમળ ાં વવક સ અવધક રીનો ખ સ હોદ્દો હોય છે. ઉત્તર 
ભ રતન ાં વૈદર જોએ આમળ ાંની પ્રશસ્સ્ત કરત  લખ્ય ાં છે: 
'હરિે, બહિે  ઔર આંવલ , ઘી-શક્કર સાંગ ખ ય; 
હ થી દ બે બગલમેં, ઔર તીન કોસ લે જાયે.’ 
 
ઉત્તર ભ રતમ ાં આજેય ઘણ  પડરવ રો દેવડદવ ળીન  ડદવસે આમળ ાંની વકૃ્ષની છ ય મ ાં બેસીને 
સમહૂભોજન કરે છે. આમ કરવ થી આખ ાં વર્ષ સ જા રહવે ય તેવ ાં તેઓ મ ને છે.આમળ ાંન  
ફળમ ાંથી ચ્યવનપ્ર શ ઉપર ાંત રસ યણ ચણૂષ, વત્રફળ , આમળ ાં કેન્િી, આમળ ાં મ ખવ સ, આમળ ાં 
શેમ્પ , આમળ ાં હરે ઓઇલ, આમળ ાં સોપ રી, મ રબ્બો, શરબત વવગેરે ચીજો બને છે. આમળ ાંની 
સૌથી વધ  ડિમ ન્િ આય વેદન  ઔર્ધ તરીકે છે. એકલી ઝાંડ  ફ મ ષસ્ય ડિક્લલ કાંપની જ વરે્ દસ 
હજાર િન આમળ ાંની દવ ઓ બન વે છે. આમળ ાંનો ગભષ, છ લ, પ ઉિર, રસ એમ દરેક ચીજમ ાંથી 
ઔર્વધ બને છે. ઝાંડ  કાંપની તો પોત ન  ૨૬ એકરન  ફ મષમ ાં આમળ ાં ઉગ િ ેછે અને તે ઉપર ાંત 



 

 

ખેડતૂો પ સેથી આમળ ાંની મોિ પ યે ખરીદી પણ કરે છે, િ બર કાંપનીનો ચ્યવનપ્ર શ તો હવે એક 
ઇન્િરનેશનલ િ ન્િ બની ગઇ છે. 
 
આમળ ાંની વવશેર્ત  એ છે કે તેને બ ફવ મ ાં આવે, ર ાંધવ મ ાં આવે કે સકૂવવ મ ાં આવે તો પણ 
તેની અંદર રહલે  પોર્ક પદ થો ન શ પ મત  નથી. રોજ લગભગ ૩૦ ગ્ર મ જેિલો આમળ ાંનો 
મ રબ્બો ખ વ થી શરીરન  ઘસ યેલ  કોર્ોને નવજીવન મળે છે. આમળ ાં હૃદયને બળ આપે છે અને 
પ ચનડિય ને સ ધ રે છે. તે શ્વ સને સ્સ્થર કરે છે અને લોહીને શ િ બન વે છે. પ ર ર્ન  વીયમ ાં 
શ િ ણ  ઓછ  હોય તો તે આમળ ાંન  સેવનથી વધે છે. ખર બ ઓિક ર આવત  હોય તેને 
ન લળયેરન  પ ણી સ થે આમળ ાંન  ાં ચણૂષ ફ કવ ન ાં કહવે મ ાં આવે છે. 
 
ગરમીથી નસકોરી ફૂિતી હોય તો આમળ ાંન  ચણૂષમ ાં ખ ાંિ મેળવીને વપવિ વવ મ ાં આવે છે. 
હૃદયરોગમ ાં આમળ ાંનો મ રબ્બો લ ભદ યક છે. જે દેશ પ સે આમળ ાં જેવી ચમત્ક ડરક જિીબ ટ્ટી હોય 
તેણે વવિ વમનો અને િોવનકો પ છળ કરોિો રૂવપય નો ખચો જ કરવો પિે નહીં. હવે વવદેશીઓ પણ 
આમળ ાંન  ાં મહત્ત્વ સ્વીક રવ  લ ગ્ય  છે ત્ય રે આપણે તો આ અમતૃફળનો પરેૂપરૂો લ ભ ઉઠ વવ  
તત્પર રહવે  ાં જોઇએ. 


