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ડાયાબિટીસની દવાઓ હટાવો - માત્ર આટલી વસ્ત ુઅપનાવો 
 

અસયંમમત ખાવા-પીવાનુ,ં માનમસક તણાવ, જાડાપણુ,ં વ્યાયામ કે અન્ય અનવુામંસક કારણોથી 
વતતમાન સમયમા ંડાયાબિટીસના રોગીઓની સખં્યા સતત વધતી જાય છે. આ રોગને મનયતં્રણમા ં
રાખવો ખિૂ જરૂરી હોય છે. 
 

પણ કેટલીક ચીજો એવી છે, જેને જો તમે તમારા ભોજનમા ંસામેલ કરી લો તો ક્યારેય ડાયાબિટીસ 
નહીં થાય અને જો ડાયાબિટીસ થયુ ંહશે તો કન્રોલમા ંઆવી જશે. 
 

જંાબુ ં–  

જંાબુ ંમધપુ્રમેહ રોગીઓ માટે રામિાણ છે. મધપુ્રમેહ રોગીઓએ જંાબનેુ વધારે માત્રામા ંસેવન કરવુ ં
જોઈએ. જંાબુનંી છાલ, રસ અને િી િધુ ંડાયાબિટીસમા ંવધારે ફાયદાકારક રહ ેછે. જંાબુનંી ગઠલીનુ ં
િારીક ચણૂત િનાવીને રાખી લો. દદવસમા ંિે ત્રણ વાર, ત્રણ ગ્રામની માત્રામા,ં પાણીની સાથે સેવન 
કરવાથી, મતૂ્રમા ંશગુરની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે. આથી, માત્ર જંાબુ ંજ નહીં પણ જંાબનુી ગઠલી 
પણ મધપુ્રમેહના રોગીઓ માટે વધારે ફાયદાકારક છે. 
 

હળદર –  

હળદરમા ંકુરકમૂમન મળે છે. કુરકમૂમનનુ ંકોઈ પણ રૂપમા ંસેવન કરવાથી િીટા કોમશકાઓનુ ંપ્રદશતન 
વધારે સારંુ રહ ેછે. આ કોમશકાઓ પૈન્ક્ન્િયાસમા ંહોય છે. પૈન્ક્ન્િયાસ ગ્રમંથથી જ ઈન્નબુલન મનકાળે છે. 
જેથી બ્લડમા ંશગુરનુ ંસ્તર મનયમમત રહ ેછે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસમા ંઈન્નબુલનની ઉણપ આવી 
જાય છે અને બ્લડમા ંશગુરની માત્રા વધારે થઈ જાય છે, િીટા કોમશકાઓનુ ંનકુ્શાન થવાથી 
પૈન્ક્ન્િયાસમા ંઈન્નબુલન િનવાનુ ંઓછં થઈ જાય છે. 
નાદરયર –  

નાદરયળ તેલનુ ંમનયમમત સેવન કરવાથી ડાયાબિટીસ પેશન્ટની િધી સમસ્યાઓ ઉકેલાઈ જાય છે. 
વાસ્તવમા ંડાયાબિટીસના રોગીને કોષ ઈન્નબુલન રેજજસ્ટેન્ટ થઈ જાય છે. અને ઈન્નબુલન ન 
િનવાનુ ંકારણ એ છે કે ગ્લકુોઝ કે શકતરાને ઉજાતમા ંપદરવમતિત ન કરી શકે. ઉજાત કે આહારના 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

 

અભાવમા ંરોગીના કોષ મરવા લાગે છે. એવામા ંનારીયેળના તેલ નમુનમિત સામાધાનના રૂપમા ં
કામ કરે છે. 
 
 

િીટ –  

ડાયાબિટીસમા ંિીટના સેવનથી પણ લોહીમા ંરહલેી શકતરાની માત્રા ઓછી થઈ જાય છે. િીટનુ ંન 
માત્ર સલાડ દ્વારા પણ તેનુ ંશાક, પરોઠા વગેરેની સાથે લેઈ શકાય છે. મધપુ્રમેહના રોગીને દૂધ, 

તરુીયા, પાલક, પપૈયા વગેરેનુ ંસેવન વધારે કરવુ ંજોઈએ. 
 

કારેલા –  

કારેલાનો કડવો રસ મધપુ્રમેહ રોગીઓમા ંશગુરની માત્રા ઓછી કરે છે. મધપુ્રમેહના રોગીઓને 
તેનો રસ રોજ પીવો જોઈએ. શાકમા ંપણ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ડાયાબિટીસ નથી થત ુ ંકે 
પછી થયુ ંહોય તો મનયમત્રીત થઈ જાય છે. 
 

લીંબ ુ–  

ડાયાબિટીસના રોગીઓને વધારેમા ંવધારે લીંબપુાણી પીવુ ંજોઈએ. લીંબનુા સેવન ફાયદાકારક હોય 
છે. રોજના એક ગ્લાસ લીંબ ુપાણી ડાયાબિટીસ પેશેન્ટ માટે લાભદાયક હોય છે. 


