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રોગ એક દેશી ઉપાયો અનેક – વિપલુ દેસાઇ   

-પ્રસ્તાિના- 
એક િખત હુું મારા વમત્રની ખબર લેિા હોસ્સ્પટલ ગયો.તેને પેટમાું ઓપરેશન કરેલુું હત ુું, પેશાબ બુંધ થઇ જિાથી ડોક્ટર કેથેટરની 

મદદથી પેશાબ કરાિિાની કોવશશ કરતા હતા, દદદ ને લઈને મારો વમત્ર ચીસ પાડતો હતો એટલે ડોક્ટર પાછા ગયા. ત્યારે મારા 

વમત્રની પત્નીને ત્યાું પોતા મારતી બાઈએ કહ્ુું કે બેન એમને બાથરૂમમાું લઈ જઈને જાિ અને ત્યાું ગરમ પાણી રેડો પેશાબ થઇ 

જશે. ખરેખર આમ કરિાથી મારા વમત્રને પેશાબ થઇ ગયો. ત્યારથી મેં આિા ટુચકાઓ ભેગા કરિાની શરૂઆત કરી. 

આજે ડોક્ટર અને દિા ખબુજ મોઘા થઇ ગયા છે અને ઘણી િખત ખચો કયાદ પછી પણ રોગમાું રાહત નથી થતી. ઘરનાજ 

રસોડામાું સહલેાઈથી મળતી િસ્તઓુ દ્વારા ઘણાજ રોગો મટાડી શકાય છે અને તાત્કાલલક સારિાર પણ આપી શકાય છે.  

હુું પોતે િૈદ નથી કે િૈદકીય જ્ઞાન પણ ધરાિતો નથી, માટે મારી બધાને વિનુંતી છે કે જયારે કોઈ પણ ઉપાય કરો ત્યારે દદીને 

માફક આિે તેટલા પ્રમાણમાું અને તેટલી િખત દિા લેિી જરૂરી છે. દદીની એલરજી, રોગની પરખ અને બીજી ઘણી બધી 

બાબતોનો ખ્યાલ રાખિો જરૂરી છે. માટે દિા લેતા પહલેા કોઈ િૈદ કે જાણકાર વ્યસ્ક્તની સલાહ લઈને દદીની શારીરીક પરીસ્થીતી 

જોઈને ઉપાય કરિો જરૂરી છે. ઘણી િખત આ દિાઓનો િધતા પ્રમાણમાું ઉપયોગ દદીને તકલીફમાું મકૂી શકે છે. માટે આ 

બાબતમાું મારી કોઈ જિાબદારી નથી.બધી માહહતી મેં ફક્ત લોકોને ઉપયોગી થાય તે માટે ભેગી કરેલી છે. 

આજે અમે જે કઈ છીએ તે અમારા માતા-વપતા એ આપેલા સુંસ્કારોને  કારણે છીએ. એમને અંજલી આપિા આ પસુ્તક છાપિાનો 

વિચાર કયો. જેમને આ પસુ્તક જોઈત ુું હોય તો મને desaivm50@yahoo.com , Subject: rog ek upay anek  પર ઇમેલ કરિાથી હુું 

એમને ઇમેલમાું એટેચમેન્ટ મોકલી આપીશ. આપના સગાિહાલા અને વમત્રોને આ બાબતની જાણ કરી તમે પણ આ સેિાનુું એક 

અંગ બની શકો છો. જો કોઈએ આ પસુ્તક છાપીને મફતમાું િહચેવુું હોય તો તે આ પ્રસ્તાિનાનો સમાિેશ એ પસુ્તકમાું કરીને છાપી 

શકે છે.  આ ઉપરાુંત નીચેની લીંક ક્ક્લક કરિાથી પણ આ પસુ્તક ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
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જો કોઈ જગ્યાએ ભલૂ થઇ હોય તો તે બદલ આપની હૃદયપિૂદક ક્ષમા માગુું છું. 

વિપલુ દેસાઈના જય સાઈનાથ      

લેખક અને પ્રકાશક: વિપલુ.મોહનલાલ.દેસાઈ.(તલુંગપરુકર)  

૨૩,ગુંગેશ્વર સોસાયટી, ભૈરિનાથરોડ, બેસ્ટ હાઈસ્કુલ સામે, મણીનગર, અમદાિાદ – ૩૮૦૦૨૩ ફોન: (૦૭૯) ૨૫૪૩૦૭૭૮  

226, LISA PLACE, NORTHBRUNSWICK, NJ – 08902- U.S.A. PHONE: (732) 640 0342 Email: desaivm50@yahoo.com 
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સદગરુુ શ્રી સાઈનાથ મહારાજ 

   

ગરુુર બ્રહ્મા ગરુુર વિષ્ણ ુગરુુર દેિો મહશે્વર! : 

ગરુુર સાક્ષાત ્પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગરુુિે નમ!! : 
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માતા-વપતાના મહાન ઉપકારોનુું ઋણ સુંતાનો ક્યારેય ચકૂ્િી શકતા નથી, પરુંત ુવનષ્કામ 
સદ્વભાિના,  સેિા અને પ્રશુંસાયકુ્ત આચરણ દ્વારા તેમને સુંતોષ અને પોતાને આનુંદની અનભુવૂત 

તો જરૃર આપી શકાય છે. 

માત ૃદેિાય ભિ: વપત ૃદેિાય ભિ: 

                                             

                સ્િ.સવિતાબેન.મો.દેસાઈ.    સ્િ.મોહનભાઈ.ગ.ુદેસાઈ.(તલુંગપરુકર)  

       જન્મ: ૨૪-૦૫-૧૯૧૮      જન્મ: ૧-૦૪-૧૯૧૬  

       સ્િગદિાસ: ૨૫-૦૭-૨૦૦૪    સ્િગદિાસ: ૧૫-૦૨-૧૯૭૦  

આજે અમે બધા જે કુંઈ છીએ તે આપે વસિંચેલા સુંસ્કારોનુું ફળ છે. આપના આશીિાદદ અમને અને આપણી ભાિી પેઢીને 

અવિરત મળતા રહ ેએિી અમારી સદગરુુ શ્રી સાઈનાથ મહારાજને હૃદયપિૂદકની પ્રાથદના . 

સરેુખા અને શૈલેશ.મો.દેસાઈ.  નીતા અને હહરન.મો.દેસાઈ. જ્યોવત અને વિપલુ.મો.દેસાઈ.  સ્સ્મતા અને સતીશ.ઈ.દેસાઈ. 

દીક્તત અને વિહદત.એસ.દેસાઈ  પારુલ અને વિરલ.એચ.દેસાઈ. અપિૂી અને ડો.હહરત.િી.દેસાઈ. ફાલ્ગનુી અને ડો.વમલલન્દ.એસ.દેસાઈ. 

તેજલ અને દવશિન.કે.દેસાઈ. ધારા અને અંકુર.એચ.દેસાઈ. શીતલ અને હતેલ.એ.નાયક. ઝેની અને પે્રમલ.પી.દેસાઈ.   

સલુય,મહકે,આહન,સમથદ,આરુષી,આયદન,તનીષા,વનહાલ,આંન્યા,વસયા 

 

લેખક: વિપલુ મોહનલાલ દેસાઇ 
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વિવિધ રોગો માટે ઘરના ઓસહડયા: 

નુંબર     રોગ         પાનુું  

(૧)  આફરો અને િાય(ુગેસ)ના દદો        07  

(૨) પેટનો દુખાિો અને બીજા પેટના રોગો, કૃમી અથિા કરવમયા     11     

(૩) દાુંતનો દુખાિો  અને કળતર         18    

(૪) કફ-શરદી-ખાુંસી-ઉધરસના દેશી ઉપાયો       22    

(૫) મુંદાગ્ની(મુંદપાચન)         36   

(૬) શ્વાસ અને દમની તકલીફ         38   

(૭) તાિ:           44   

(૮) જીિજ ુંતનુા ડુંખ: પેટમાું ઝેર :નશો         45   

(૯) પથરી-પેશાબના રોગો          47   

(૧૦) ચામડીના રોગો - ખસ,ખજુલી,દરાજ,ખરજવુું,દાદર,અળાઈ:કોઢ      55   

(૧૧) નાકના દદો અને નસકોરી:         67   

(૧૨) ગળાનાું રોગો: અિાજ,સોજો,કાકડા,ટોન્સીલ,ચાુંદા,ગાુંઠ, કુંઠમાળ     67  

(૧૩) ઉલટી           74  

(૧૪) કબજીયાત:પાચન          76   

(૧૫) માુંથાનાું દદો , આધાશીશી          83   

(૧૬) કાનના દદો          87   

(૧૭) હરસ- મસા:          93   

(૧૮) અવનિંદ્રા કે ઊંઘ નહહ આિિી:        94   
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(૧૯)  અવતસાર અથિાઝાડા-આમદોષ-આમિાત-મરડો-ડીહાઈડે્રશન      95  
 
(૨૦)  માથાના િાળ,ટાલ,ખોડો,જુ,લીખ અને બીજા રોગો      100   
 
(૨૧)  દાઝવુું :           103   
 
(૨૨)  દાહ – બળતરા :  એસીડીટી        105   
 
(૨૩)  મોઢામાું ચાુંદા પડિા:         106  
 
(૨૪)  ખીલ – ચામડીના ડાઘ- કરચલી :        107   
 
(૨૫)  સુંધીિા- કમર-સાુંધાનો દુ:ખાિો અંગ જકડાઈ જવુું- આથદરાઈટીસ: આંકડી-ખેંચ   110 
 
(૨૬)  મધમેુહ - ડાયાબીટીસ:         117   
 
(૨૭)  આંખના રોગો:          125   
 
(૨૮)  એવસહડટી:          132      
 
(૨૯)  અશસ્ક્ત – નબળાઈ:ચક્કર:ડીપે્રશન         136   
 
(૩૦)  હ્રદયની લબમારી બ્ લડપે્રશર:        138   
 
(૩૧)  કમળાના આયિેુદ ઉપચારો:        141   
 
(૩૨)  ઘા-જખમ–સોજો–દુખાિો-ચીરા-ગમુડા-અલ્સર :       143   
 
(૩૩)  હડેકીના ઉપાયો:          148   
 
(૩૪)  નાના બાળકો માટે ઉપયોગી સલાહ:        149   
 
(૩૫)  સ્ત્રીઓના રોગો અને ઉપાય:         154   
 
(૩૬)  ક્ષય: કૅન્સર: કૉલેરા         158   
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(૩૭)  અન્ય રોગોની સામાન્ય ટીતસ :        161   
 
(૩૮)  ચમત્કારી પાણીના પ્રયોગો          165 
 
(39)  સ્િાઈન ફ્લ ુ– ડેન્ગ્યુું          166 
 
(૪૦)  આિો જાણીએ એલોિેરાના ગણુ વિશે:       168 
 
(૪૧ )  િજન ઉતારિાના નસુખા          169 
 
(૪૨)  લાુંબ ુજીિિા કેલેરી કુંટ્રોલ કરો         169  
 
(૪૩)  તેલ માલીશ           171   
 
(૪૪)  કહિેતો અને ટુચકા          172   
 
(૪૫)  બજારમાું મળતી આયિેુહદક દિાઓ અને તેના ઉપયોગો     173  
 
(૪૬)  રસોઈ માટેની અગત્યની ટીતસ         174  
 
(૪૭)  ઘરમાું અજમાિી જુઓ, પૈસા તથા િખત બચાિો       188 
 
(48) ડાયાલબટીસનાું ઘરગથ્ુું નસુખા        195 
 
(49) હળદર અને તેના ફાયદા         197 
 
(50) અખરોટ એન્ન્ટઑસ્ક્સડેન્ટથી ભરપરૂ        200 
 
(51) તુંદુરસ્તી માટેની ખાટી-મીઠી        201 
 
(52) કહિેતોમાું સ્િાસ્થય         202 
 
(53) ખીલ અને ખીલના ડાઘ         205 
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(૧) આફરો અને િાય(ુગેસ)ના દદો: 
 

આફરો 

બાળકોને આફરો ચડયો હોય તો અરીઠાને છોલીને તેના નાના નાના ટુકડા કરી પાણીમાું થોડીિાર પલાળી તેનુું ફીણ 

કરો અને આ ફીણ બાળકના પેટ પર ચોળિાથી આફરામા રાહત થશે. મોટા માણસોએ તેમાું થોડી હહગ ભેળિીને પેટ 

પર ચોપડવુું. થોડુું ડુુંટીમાું પણ ભરવુું. 

પેટમાું આફરો ચડયો હોય કે ચકૂ આિતી હોય તો આકડાના સહજે પીળા પાનને ગરમ કરી તેનો  ડુુંટી પર અને પેટ 

પર શેક કરિો. પછી સુુંઠ ના ઉકાળા સાથે એક ચમચી હદિેલ પીવુું. 

આફરા માટે િરીયાળી 12 ગ્રામ અને સફેદ જીરૂ 6 ગ્રામ લો. બુંને્ન ઝીણુું િાટી 12 ગ્રામ ખાુંડ મેળિી બાટલીમાું મકૂી દો. 

સિાર અને સાુંજ એક ચમચી ઠુંડા પાણી સાથે લેતા રહો. 10-15 હદિસ ના સેિનથી પેટનો આફરો િગેરે નષ્ટ થશે 

કાુંદાના રસમાું શેકેલી હહિંગ અને મીઠુું મેળિીને પીિાથી આફરો મટે છે. 

બે ગ્રામ કપરૂ કાુંચલીનુું ચણૂદ, એક ગ્રામ સોદાબાય કાબદ, પાુંચ ગ્રામ લિણભાસ્કર ચણૂદ ભેગા કરી એક કપ ગરમ 

પાણીમાું ભેગા કરી હલાિીને પી જવુું. હદિસમાું બે ત્રણ િાર પીિાથી િાયનુી ખાુંસી, દમ,ગોળો,છાતીનો 

દુખાિો,ઓડકાર,હડેકી િગેર મટી જશે. 

પેટમાું ગેસ ભરાયો હોય કે આફરો ચડયો હોય ત્યારે લીંબનુા બે ફાડીયા કરી બે રતીભાર ડીકામારીનુું ચણૂદ અને એક 

ગ્રામ લિણભાસ્કર ચણૂદ લીંબનુા ફાડીયામાું  ભભરાિી તેને દેિતા પર ધીમા તાપે ગરમ કરિા ( સ્ટીલની ગરણીમાું 

મકૂી ગેસ પર પણ ગરમ કરાય), જયારે ખદખદિા  માુંડે ત્યારે  ફાડીયા ઉતારી ચસૂી જિાથી તમારો ગેસ ગાયબ થઇ 

જશે. 
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૨૫ ગ્રામ મેથી અને ૨૫ ગ્રામ સિુા તાિડી પર થોડાું શેકી, અધકચરાું ખાુંડી, ૫-૫ ગ્રામ લેિાથી િાય,ુ મોળ, આફરો, 

ઉબકા, ખાટા ઘચરકા અને ઓડકાર મટે છે.  

૪૦૦ મી.લી. ઉકળતા પાણીમાું ૨૫ ગ્રામ સુુંઠનુું ચણુદ નાખી ૨૦-૨૫ મીનીટ ઢાુંકી રાખવુું. ઠુંડુ થયા બાદ િસ્ત્રથી ગાળી 

૨૫થી ૫૦ ગ્રામ જેટલુું પીિાથી પેટનો આફરો અને પેટનો દુખાિો મટે છે. (૩) ૫૦૦ ગ્રામ પાકાું જાુંબ ુલઈ તેનો રસ 

કાઢિો. એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગે બારીક િાટેલુું સીંધિ મેળિવુું. એને શીશીમાું ભરી મજબતુ બચુ મારી એક 

અઠિાડીયા સધુી રાખી મકુાિાથી જાુંબદુ્રિ તૈયાર થાય છે. આ જાુંબદુ્રિ ૫૦-૬૦ ગ્રામ દીિસમાું ત્રણ િાર પીિાથી 

આફરો મટે છે.  

જાયફળનુું ચણુદ એકબે ટીપાું તેલ અને ખાુંડ અથિા પતાસામાું મેળિી ખાિાથી આફરો તથા ઉદરશળુ મટે છે.  

જીરુ અને સીંધિ સરખે ભાગે લઈ, લીંબનુા રસમાું સાત દીિસ પલાળી રાખી, સકુિી, ચણુદ કરી સિાર-સાુંજ લેિાથી 

આફરો મટે છે, તેમ જ પાચન શક્તી બળિાન બને છે.  

શેકેલી હીંગ અને મીઠુું ડુુંગળીના રસમાું મેળિી પીિાથી આફરો મટે છે.  

તજ લેિાથી આફરો મટે છે.  

પેટમાું ખબુ આફરો ચડયો હોય, પેટ ફુલીને ઢોલ જેવુું થયુું હોય, પેટમાું દુ:ખાિો થતો હોય તો ડુુંટીની આજુબાજુ અને પેટ 

ઉપર હીંગનો લેપ કરિાથી થોડી જ િારમાું આરામ થાય છે.  

લિીંગના તેલનાું બે-ત્રણ ટીપાું ખાુંડ કે પતાસામાું લેિાથી પેટનો આફરો મટે છે.  

લસણ, ખાુંડ અને સીંધિ સરખા ભાગે મેળિી, ચાટણ કરી, તેમાું એ બધાુંથી બમણુું ઘી(થીજેલુું) મેળિી ચાટિાથી આફરો 

મટે છે.  

લીંબ ુઆડુું કાપી બે ફાડ કરી ઉપર થોડી સુુંઠ અને સીંધિ નાખી અંગારા પર મકુી ખદખદાિી રસ ચસુિાથી આફરો મટે 

છે.  

િરીયાળી ચાિીને ખાિાથી અને તેનો રસ ઉતારતા રહિેાથી ઉદરશળુ અને અાાફરો મટે છે. (૧૩) િરીયાળીનુું ૪-૫ 

ગ્રામ ચણુદ પાણી સાથે લેિાથી આફરો મટે છે.  

િાયથુી ગડબડ રહતેી હોય અને પેટ ફુલી ગયુું હોય તો મોટી એલચીના ૧ ગ્રામ ચણુદમાું .૧૬ ગ્રામ શેકેલી હીંગ મેળિી, 

લીંબનુા રસમાું કાલિી ચાટી જવુું. એનાથી િાયનુ ુું અનલુોમન થાય છે અને પેટ બેસી જાય છે.  

સરગિાના ફાુંટમાું હીંગ અને સુુંઠ મેળિી પીિાથી આફરો મટે છે.  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 9 

 

હીંગ, છીંકણી કે સુંચળ નાખી ગરમ કરેલુું તેલ પેટ પર ચોળિાથી અને શેક કરિાથી પેટનો આફરો મટે છે.  

પેટ પર હીંગ લગાિિાથી તથા હીંગની ચણા જેિડી ગોળીને ઘી સાથે ગળી જિાથી આફરો મટે છે.  

 લિીંગના તેલનાું બે-ત્રણ ટીપાું ખાુંડ કે પતાસામાું લેિાથી પેટનો આફરો મટે છે.  

મરીનો ફાુંટ બનાિી પીિાથી અથિા સુુંઠ, મરી, પીપર, હરડેના ચણુદને મધમાું મેળિી ચાટિાથી અપચો અને આફરો મટે 

છે.  

જીરુ અને હરડેનુું સમભાગે ચણુદ લેિાથી આફરો મટે છે.  

૧ ભાગ હીંગ, ૨ ભાગ ઘોડાિજ, ૫ ભાગ કોઠુું, ૭ ભાગ સાજીખાર અને ૯ ભાગ િાિડીંગનુું ચણુદ બનાિી બરાબર મીશ્ર 

કરી પાણીમાું લેિાથી આફરો મટે છે.  

ફુદીનાનાું પાનની લસણ અને મરી નાખી બનાિેલી ચટણી પાણી સાથે લેિાથી પેટમાું ખબુ આફરો આવ્યો હોય, િાછટ 

ન થતી હોય તો તે મટે છે.  

લીંબનુા રસમાું જાયફળ ઘસીને ચાટિાથી આફરો મટે છે. જાયફળને લીંબનુા રસમાું લસોટીને પણ પી શકાય.  

આફરો ચડતો હોય તો હલકો આહાર લેિો, અને એક એલચીના દાણા શેકેલા અજમા સાથે ખાુંડી હુુંફાળા પાણી સાથે 

જમ્યા પછી બે કલાકે ફાકી જિાથી રાહત થાય છે. સિાર-સાુંજ ચાલિા જવુું.  

૩-૪ ગ્રામ સુંચળ પાણી સાથે લેિાથી પેટનો આફરો મટે છે.  

 ગરમ પાણીનો એનીમા લેિાથી પેટમાું આફરો ચડયો હોય, પેટ ઢમઢોલ હોય અથિા પેટમાું દુખત ુું હોય તો તે મટે છે.  

 

િાય(ુગેસ) 

ગેસના દદીએ રોજ તલુસીના રસમાું લીંબનુો રસ પીિો જોઈએ. 

જો તલુસીના મળે તો ગરમ પાણીમાું લીંબનુો રસ પીિો જોઈએ. મોટાભાગના રોગોનુું મળૂ ગેસ છે. 

િાયનુા વનકાલ માટે સુુંઠ,સુંચળ અને અજમો ભેગાકરી સોડાબાઈકાબદ સાથે પાણીમાું નાખીને પીવુું જોઈએ. 

ગેસની તકલીફ દુર કરિા શેકેલા કાચકા અને મરી સમભાગે લઈ પાિડર બનાિી તેની ફાકી મારો,ગેસમાું ચોક્કસ 

રાહત થશે. 
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િાય ુખબુ થતો હોય તો હદિસમાું ત્રણિાર અડધો તોલો અજમો ગરમ પાણી સાથે ચાિી જાિ. જેને લઈને પેટનો 

દુખાિો અને ડાબીબાજુના  હૃદયના દુખાિામાું ખબુજ રાહત થશે.અજમા સાથે થોડુું વસિંધિ અને લીંબનુા બે ત્રણ ટીપાું 

અકસીર ઈલાજ છે. 

પેટમાું િાયનુી ગરબડ કે આફરો ચડયો હોય ત્યારે મોટી એલચીનુું પાુંચ રાતી ચણૂદ અને તેમાું એક રતી શેકેલી હહિંગ 

મેળિી લીંબનુા રસમાું કાલિીને ચાટી જિાથી તરતજ રાહત થશે. 

ગોળ સાથે સુુંઠ હદિસમાું ત્રણ િાર લેિાથી િાયનુો નાશ થાય છે. 

િાય,ુગોળો,આફરો,ખાટા ઓડકાર,પાતળા ઝાડનો અકસીર ઉપાય  અઢી તોલા મેથી અને અઢી તોલા સિુા લઈ તેને 

અધકચરા શેકો અને પછી ખાુંડી કાઢો. આ ચણૂદનો ડબ્બો ભરી રાખો. હદિસમાું ત્રણ િાર અડધો તોલો ઉપરનુું ચણૂદ લઈ 

ફાકી મારીને ચાિી જવુું. ઉપરની બધી પીડાઓ મટી જશે. 

ગળ્યા દુધમાું સિાર સાુંજ બે ચમચી ઇસબગલુ સાથે એક ચમચી  લિણભાસ્કર ચણૂદ સતુા પહલેા ફાકી જવુું. િાયનુી 

તકલીફ દુર થશે. ઇસબગલુ લાુંબો િખત લેિાથી સ્નાયઓુ જકડાઈ જાય છે. 

િાય,ુ મોળ, આફરો, ઊબકા, ખાટા ઓડકાર માટે મેથી અને સિુાનુું સેકેલુું ચણૂદ પાણી સાથે લેિાથી પણ ફાયદો થાય છે. 

િાયનુી તકલીફ ન થાય તે માટે મરીનુું ચણૂદ લસણ સાથે ભેળિીને લેવુું. 

જીરાના પાઉડર સાથે અલ્પ પ્રમાણમાું હહિંગ ભેળિીને આપિાથી પણ પેટમાુંનો િાયનુો ભરાિો દૂર થાય છે. 

ભોજન લીધા પછી રોજ એક ગ્લાસ ગરમ પાણી પીિાથી ગેસ થતો નથી. 

અજમો અને સુંચળનુું ચણૂદ ફાકિાથી ગેસ મટે છે. 

ચીકણી સોપારીનો પા તોલો ભકૂો મોળા મઠ્ઠામાું સિારે લેિાથી ગેસ મટે છે. 

લીંબનુા રસમાું મળૂાનો રસ મેળિી જમ્ યા પછી થતો દુાખાિો અને ગેસ મટે છે. 

કોકમનો ઉકાળો કરી, તેમાું થોડુું મીઠુું નાખી, પીિાથી પેટનો િાય ુઅને ગોળો મટે છે. 

અજમો, વસિંધિ અને હહિંગ િાટી તેની ફાકી મારિાથી ગોળો મટે છે. 

એલચી, ધાણાનુું ચણૂદ ચારથી છ રતીભાર અને શેકેલી હહિંગ એક રતીભાર લઈ લીંબનુા રસમાું મેળિીને ચાટિાથી િાય,ુ 

પેટનો દુાખાિો અને આફરો મટે છે. 
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જમ્યા પછી થોડા મીઠા સાથે આદુુંના થોડાું ટુકડા પોતાની પ્રકવૃતને માફક આિે એ રીતે લેિામાું આિે તો ત્રણે દોષના 

એટલે કે િાય,ુ વપત્ત અને કફથી ઉત્પન્ન થતાું રોગો થતા નથી. 

પેટમાું આફરો અને ગેસ રહતેાું હોય તો કુુંિારના એક ચમચી રસમાું બે ચમચી ઘી વમશ્ર કરી જમ્યા પછી લેવુું. જેથી 

આહાર સરળતાથી પચી જશે અને ગેસ તથા આફરો થશે નહીં. 

છાસમાું જીરુ અને સીંધિ અથિા સુંચળ નાખીને પીિાથી પેટ ફુલતુું નથી.  

સુંચળ અને સોનામખુી ખાિાથી િાયનુો ગોળો મટે છે.  

ભોજન પછી પેટ ભારે લાગે તો ચાર-પાુંચ એલચીના દાણા ચાિીને ઉપર લીંબનુ ુું પાણી પીિાથી પેટ હલકુું લાગશે.  

સિાર-સાુંજ ૩ ગ્રામ ત્રીફળા ચણુદ પાણી સાથે લેિાથી પથથર જેવુું પેટ મખમલ જેવુું નરમ થઈ જાય છે.  

આદુ અને લીંબનુા પાુંચ પાુંચ ગ્રામ રસમાું ત્રણ કાળાું મરીનુું ચણુદ મેળિી દીિસમાું ત્રણ િખત લેિાથી ઉદરશળુ મટે 

છે.  

૨૫૦ ગ્રામ પાણી ઉકાળી ૧ ગ્રામ લિીંગનુું ચણુદ નાખી દીિસમાું ત્રણ િાર ગરમ ગરમ પીિાથી પેટ ફુલી ગયુું હોય તો 

ધીરે ધીરે બેસી જાય છે. 

િાછટ માટે ૩-૪ ગ્રામ હીંગ પાણી સાથે લેિી. 

ગેસની સમસ્યાથી છટકારો મેળિિા માટે કાળા મરચા અને મીઠાને પીસીને પાણી સાથે લેિાથી લાભ થાય છે. 

દહીં, હીંગ, સુુંઠ, ગોળ િગેરે પાચનમાું અત્યુંત સહાયક િસ્તઓુનુું સેિન કરિાથી આ બીમારી જડથી ચાલી જાય છે. 

એક ગ્લાસ નિશેકા પાણીમાું અડધ ુલીંબ,ુ થોડુું સુંચળ, શેકેલ ુજીરૂ અને થોડી હીંગ ભેળિીને લેિાથી ગેસની તકલીફમાું 

તાત્કાલલક રાહત મળે છે. 

 

(૨) પેટનો દુખાિો અને બીજા પેટના રોગો, કૃમી અથિા કરવમયા: 

કૃમી અથિા કરવમયા: 

બાળકોને કૃમી થયા હોય તો અરીઠાને છોલીને તેના નાના નાના ટુકડા કરી પાણીમાું થોડીિાર પલાળી તેનુું ફીણ કરો 

અને આ ફીણ બાળકના પેટ પર ચોળિાથી કૃમીમાું  રાહત થશે. મોટા માણસોએ તેમાું થોડી હહગ ભેળિીને પેટ પર 

ચોપડવુું. થોડુું ડુુંટીમાું પાના ભરવુું. 
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કમૃી (કરવમયા) દ્દૂર કરિા કાળીજીરીનુું ચણૂદ ૩ થી ૪ ગ્રામ ચોકખા મધમાું મેળિી સિાર બપોર સાુંજ ચાટી જવુું.નાના 

બાળકોને બે થી ત્રણ રતીભાર આપવુું.કરમની ફહરયાદ િાળાએ બે થી ત્રણ હદિસ ગળ્યો ખોરાક તદન બુંધ કરિો. 

કરવમયા થયા હોય તો એક ભાગ પીપર સાથે બે ભાગ ગોળ મેળિી સિાર,બપોર અને સાુંજે લેિાથી ફાયદો થાય છે. 

કમૃી (કરવમયા)ની ફહરયાદિાળાએ બે ગ્રામ િાિડીંગનુું ચણૂદ,અડધો ગ્રામ હહિંગ,બે ચમચી તલુસીનો રસ અડધો ચમચો 

મધ સાથે મેળિી ચાટી જવુું. 

આપણે ત્યાું અશદુ્ધ પાણી, ગોળની ખાુંડની મીઠાઈઓ, ચોકલેટ જેિી મીઠી મધરુી ચીજો. ખાનારને મળમાું અિરોધ 

થિાથી કવૃમ ઉત્પન્ન થાય છે. કૃવમને લીધે ઉદરશળૂ, પેટ ફૂલી જવુું, અિારનિાર ઝાડા, ઊબકા, ઊલટી, અરુલચ. 

રક્તાલ્પતા, કશૃતા, મુંદાસ્ગ્ન, સોજા, અવત અને િારુંિાર ભખૂ, ખુંજિાળ, આળસ, પેટ મોટુું થાય છે. આયિેુદમાું 

િાિહડિંગનુું એક નામ કવૃમઘ્ન છે. કવૃમઘ્ન એટલે કૃવમઓનો નાશ કરનાર, એક કપ જેટલાું પાણીમાું એક ચમચી 

િાિહડિંગનો ભકુ્કો અને અડધી ચમચી હળદર નાુંખી ઉકાળો કરી થોડા હદિસ પીિાથી કૃવમઓનો નાશ થાય છે 

બાળકોને મળમાું કે ઊલટીમાું કવૃમ પડતાું હોય તો િાિહડિંગ સાથે તલુસીનાું પાન મેળિીને ઉકાળો કરીને પાિો અથિા 

તલુસીનો ૧૦ ગ્રામ રસ, િાિહડિંગ, કાચકા કે હહમેજનુું ચપટી ચણૂદ નાખીને હદિસમાું બે-ત્રણ િાર ચટાડિો. 

કવૃમ (કરમ-િમ્સદ)ની ફહરયાદિાળા બાળકને સિાર-સાુંજ બે ગ્રામ િાિહડિંગનુું ચણૂદ, અધો ગ્રામ હહિંગ, બે ચમચી તલુસીનો 

રસ અને અધો ચમચો મધ મેળિીને રોજ ચટાડવુું. 

થોડા ગરમ પાણીમાું સોપારીનો ભકૂો હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર લેિાથી કરવમયા મટે છે. 

ફૂદીનાનો રસ પીિાથી કરવમયા મટે છે , રોજ લસણ ખાિાથી કરવમયા મટે છે , કાુંદાનો રસ પીિાથી કરવમયા મટે છે. 

સિારના પહોરમાું પાણીમાું અધો તોલો મીઠુું ઓગાળી પીિાથી કરવમયા મટે છે. 

ટામેટાના રસમાું હહિંગનો િધાર કરીને પીિાથી કરવમયા મટે છે. 

કારેલાુંનાું પાનનો રસ સહજે ગરમ કરી, પાણી સાથે પીિાથી કરવમયા મટે છે. 

પા ચમચી અજમા સાથે એક ચમચી આદુનો રસ સિારે અને રાતે્ર લેિાથી કરવમયા મટે છે. 

અનાનસ અથિા સુંતરા ખાિાથી કરવમયા મટે છે. 

એક મઠુ્ઠી જેટલા ચણા રાતે્ર સરકામાું પલાળી રાખી સિારે નરણે કોઠે આ ચણા ખાિાથી કરવમયા મટે છે. 
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હળદરમાું કવૃમનાશક ગણુો હોય છે. જો પેટમાું જીિાણઓુ હોય તો રોજ સિારે ખાલી પેટે એક ચમચી કાચી હળદર લેિી 

જોઈએ. તમે તેમાું? ચપટી મીઠુું પણ નાુંખી શકો છો. જો એક અઠિાહડયા સધુી આ પ્રયોગ કરિામાું આિે તો તેનાથી 

એક અઠિાહડયાની અંદર જીિાણ ુમરી જશે. 

િાિહડિંગ, પીપરીમળૂ- ગુંઠોડા, સરગિો તથા કાળાુંમરી નાુંખી છાશમાું તૈયાર કરેલ સપૂ સાજીખાર નાુંખી પીિાથી કવૃમનો 

નાશ થાય છે. 

હકરમાણી અજમો સિારે ઠુંડા પાણી સાથે અડધી ચમચી જેટલો લેિાથી કવૃમ- કરવમયાનો નાશ થાય છે. 

વપત્તપાપડો અધકચરો શેકી ચણાની દાળ જેટલો મધ સાથે આપિાથી કવૃમઓનો નાશ થશે. 

કારેલાનાું પાુંદડાનો રસ કાઢી ગરમ પાણીની સાથે પીિાથી પેટમાું રહલે કવૃમનો નાશ થાય છે. 

િાિહડિંગનો ઉકાળો પીિાથી થોડા હદિસમાું તમામ પ્રકારના કૃવમ સાફ થઈ જાય છે. બીજોરાની છાલનો ઉકાળો કૃવમનો 

નાશ કરે છે. 

લીમડાની કાચી લીંબોળી રોજ ૧-૨૧ હદન ખાઈ બુંધ કરિાથી કરવમયા મટે છે. 

જો પેટમાું જીિડા પડયા હોય તો ગોળ અને હળદર વમશ્ર કરીને સેિન કરિાથી જીિડા મરી જાય છે 

પેટમાું કૃવમ હોય કે પેટમાું જમ્યા પછી કે ખાલી પેટે િાયનેુ લીધે ગડગડાટ થતો હોય કે ગેસને લીધે પેટ ફૂલી જતુું 

હોય, તો ત્રણથી ચાર ચમચી જેટલા આદુુંના રસમાું એક ચમચી જેટલુું િાિહડિંગનુું ચણૂદ અને ત્રણ ગ્રામ જેટલુું ખરુાસાની 

અજમાનુું ચણૂદ નાખી જમ્યા પછી બપોરે અને રાતે્ર લેિાથી આ વિકવૃતઓ શાુંત થાય છે. 

કડિા લીમડાની છાલનો ઉકાળો બનાિી તેમાું ગોળ મેળિી ત્રણ હદિસ સધુી રોજ રાતે્ર પીિાથી પેટના કવૃમ નીકળી 

જાય છે 

કમૃી-સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા  

કમૃી દુષીત પાણી, આહાર, ખલુ્લાું, કાપેલાું ધોયા િગરનાું ફળો ખાિાથી અને હાથ ધોયા િગર જમિાથી પેટમાું કૃમી 

થાય છે. મોટી ઉંમરની વ્યક્તીઓ કરતાું નાનાું બાળકોમાું તેનુું પ્રમાણ િધારે હોય છે. આિી કમૃીિાળી વ્યક્તીઓ જો 

મીઠાઈ, ગોળ, ચોકલેટ જેિી ચીજો િધારે પડતી ખાય તો મળાિરોધ થિાથી મળાશયમાું કૃમીઓનુું પ્રમાણ િધી જાય 

છે. કમૃીનુું પ્રમાણ િધી જિાથી ઉદરશળુ, રક્તાલ્પતા, અિારનિાર ઝાડા થિા, ઉબકા, ઉલટી, અરુચી, મુંદાગ્ની, તો કોઈ 

િખત િધારે પડતી ભખુ, ખુંજિાળ, આળસ િગેરે થાય છે.  

દરરોજ સિાર-સાુંજ જમિાની પાુંચેક મીનીટ પહલેાું આખુું કે દળેલુું નમક એકાદ નાની ચમચી જેટલુું પાણી સાથે 

ફાકિાથી કૃમી િમનથી કે મળમાગે બહાર નીકળી જાય છે.  
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૧ થી ૨ ચમચી અધકચરી ખાુંડેલી દાડમની છાલ ૧ ગ્લાસ પાણીમાું ધીમા તાપે અડધો કપ જેટલુું રહ ેત્યાું સધુી 

ઉકાળવુું. ઠુંડુ પાડી ગાળીને ખાલી પેટે આ ઉકાળો પીિો. બીજે દીિસે સિારે હરડેનો રેચ લેિો. આનાથી ચપટા કૃમી-

ટેપિમદ બેહોશ થઈ કે મરી જઈને બહાર નીકળી જાય છે. (૩) લીમડાના પાનનો રસ દરરોજ ૧-૨ ચમચા સિાર-સાુંજ 

પીિાથી તમામ કમૃી મળ િાટે બહાર નીકળી જઈ પેટ નીમદળ થઈ જાય છે.  

કારેલાું કૃમીઘ્ન છે. બાળકોને મોટે ભાગે દુધીયા કમૃી થતા હોય છે. એમને કારેલાુંન ુું શાક ખિડાિવુું. બાળક કારેલાુંન ુું 

શાક ન ખાય તો કારેલાુંનો રસ કાઢીને બે ચમચી જેટલો સિાર સાુંજ પીિડાિિો.  

પપૈયાના સકુાું બીનુું એક ચમચી ચણુદ  એક િાડકી તાજા દહીંમાું મેળિી દીિસમાું ત્રણ િખત લેિાથી કમૃી બહાર 

નીકળી જાય છે.  

કમૃી થયા હોય તો માત્ર પાન ખાિાથી સારુું થઈ શકે છે. ૩-૪ કે દીિસમાું જેટલાું પાન ખાઈ શકાય તેટલાું સાદાું કે 

સામગ્રી નાખેલાું પાન ખાિાું. એનાથી મળ િાટે કૃમી બહાર નીકળી જાય છે. (૭) અનનાસ ખાિાથી એક અઠિાડીયામાું 

પેટમાુંના કમૃીનુું પાણી થઈ જાય છે. આથી બાળકો માટે અનનાસ ઉત્તમ છે.  

એક સારી સોપારીનો ભકુો કરી થોડા ગરમ પાણી સાથે દીિસમાું ત્રણ-ચાર િાર લેિાથી કૃમી મટે છે.  

કારેલીના પાનનો રસ થોડા ગરમ પાણીમાું આપિાથી કૃમી મરી જાય છે.  

ખાખરાનાું બી, લીમડાનાું બી અને િાિડીંગને િાટી બનાિેલુું િસ્ત્રગાળ ચણુદને ‘પલાશબીજાદી ચણુદ’ કહ ેછે. બાળકોને 

પા ચમચી અને મોટાુંઓને અડધી ચમચી ચણુદ પાણી સાથે સિાર- સાુંજ આપિાથી કૃમી દુર થાય છે.  

ટામેટાના રસમાું હીંગનો િઘાર કરી પીિાથી કમૃીરોગમાું ફાયદો થાય છે.  

દાડમની છાલનો અથિા તેના છોડ કે મળુની છાલનો ઉકાળો કરી તેમાું તલનુું તેલ નાખી ત્રણ દીિસ સધુી પીિાથી 

પેટમાુંના કમૃી નીકળી જાય છે.  

દાડમડીના મળુની લીલી છાલ ૫૦ ગ્રામ (તેના નાના નાના કકડા કરિા), ખાખરાના બીનુું ચણુદ ૫ ગ્રામ, િાિડીંગ ૧૦ 

ગ્રામ અને ૧ લીટર પાણીમાું અધુું પાણી બાકી રહ ેત્યાું સધુી ઉકાળી ઠુંડુ થાય ત્યારે ગાળી, દીિસમાું ચાર િાર અધાદ 

અધાદ કલાકે ૫૦-૫૦ ગ્રામ પીિાથી અને પછી એરુંડીયાનો જુલાબ લેિાથી તમામ પ્રકારના ઉદરકમૃી નીકળી જાય છે.  

નારુંગી ખાિાથી કૃમીનો નાશ થાય છે.  

મઠુી ચણા રાતે્ર સરકામાું પલાળી રાખી સિારે ખાલી પેટે ખાિાથી કમૃી મરી જઈ ઉદરશદુ્ધી થાય છે.  

િડિાઈના કુમળા અંકુરનો ઉકાળો કરી પીિાથી પેટના કમૃી મટે છે.  
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સરગિાનો ઉકાળો મધમાું મેળિી દીિસમાું બે િાર પીિડાિિાથી ઝીણા કૃમી નીકળી જય છે.  

સિારે ઉઠતાુંની સાથે બે-ત્રણ ગ્રામ મીઠુું પાણીમાું મેળિી થોડા દીિસ પીિાથી નાના નાના કૃમી બહાર નીકળે છે, નિા 

કમૃીની ઉત્પત્તી બુંધ થાય છે અને પાચનક્રીયા સધુરે છે.  

સુુંઠ અને િાિડીંગનુું ચણુદ મધમાું લેિાથી કૃમી મટે છે.  

કાચા પપૈયાનુું તાજુ ું દુધ ૧૦ ગ્રામ, મધ ૧૦ ગ્રામ અને ઉકળતુું પાણી ૪૦ મી.લી. એકત્ર કરી ઠુંડુ થાય ત્યારે પીિાથી 

અને બે કલાક પછી એરુંડીયાનો જુલાબ લેિાથી ગોળ કમૃી નીકળી જાય છે. (તેનાથી પેટમાું ચુુંક આિે તો લીંબનુો રસ 

ખાુંડ નાખી પીિો.)  

ભાુંગરાનો પાઉડર(બજારમાું મળી શકે) અથિા તાજા ભાુંગરાનો રસ અને અડધા ભાગે દીિેલ રાતે્ર સતુાું પહલેાું દરરોજ 

લેિાથી બધા કૃમી પેટની બહાર નીકળી જાય છે.  

એક ગ્લાસ ઘટ્ટ છાસમાું એક ચમચો િાટેલો અજમો નાખી સિાર-સાુંજ પીિાથી પેટમાુંના બધા કૃમી મળમાગે બહાર 

નીકળી જાય છે.  

બાળકોને કૃમી થાય તો તેની અિસ્થા મજુબ ગરમ પાણી સાથે દરરોજ રાતે્ર સતુી િખતે એરુંડીયુું પાિાથી તે મટી 

જાય છે.  

કાચા કે પાકા પપૈયાના રસમાું સાકર મેળિી બાળકને પીિડાિિાથી પેટમાુંના કૃમી મળ િાટે બહાર ફેંકાઈ જિા લાગે 

છે.  

દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ એક એક કપ પાણીમાું એક નાની ચમચી મીઠુું(નમક) ઓગાળી પીિાથી કૃમીની ફરીયાદ 

મટે છે.  

સુુંઠ, િાિડીંગ અને ભીલામાનુું ચણુદ મધમાું લેિાથી કમૃી મટે છે.  

કુંપીલો, િાિડીંગ અને રેિુંચી સરખા ભાગે લઈ મધ સાથે બાળકને ચટાડિાથી તેના પેટમાુંના કરમીયા સાફ થઈ જાય 

છે.  

શણનાું બીનુું ચણુદ ગોમતુ્રમાું મેળિી પીિાથી કરમીયાનો રોગ કાયમ માટે મટે છે.  

િાિડીંગને અધકચરાું ખાુંડી ઉકાળો કરીને પીિાથી કૃમી નાશ પામે છે.  

લીંબનુા પાન િાટી રસ કાઢી રસથી અડધુું મધ ભેળિી સાત દીિસ સધુી રોજ સિારે આપિાથી અને આઠમા દીિસે 

રેચ લઈ લેિાથી પેટના તમામ કૃમી નીકળી જાય છે.  
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આંબાહળદર અને સીંધિ સાથે િાટી ગરમ પાણી સાથે લેિાથી કૃમી મટે છે.  

કેરીની સકુી ગોટલીનુું ૧-૧ ચમચી ચણુદ સિાર-સાુંજ પાણીમાું નીયમીત લેિાથી ત્રણેક મહીનામાું પેટમાુંના બધા કમૃી 

મળ િાટે બહાર નીકળી જાય છે.  

મોટી સોપારી જેટલો ગોળ ખાધા પછી કાુંચકાની શેકેલી મીંજનુું અડધી ચમચી ચણુદ ખાિાથી પેટના કમૃી નીકળી જાય 

છે.  

પા ચમચી જેટલો કીરમાણી અજમો સોપારી જેટલા ગોળ સાથે સિાર-સાુંજ ખાિાથી કમૃીઓ નીકળી જાય છે.  

એક ચમચી િાિડીંગનુું બારીક ચણુદ સિાર-સાુંજ એક ચમચી ગોળ ખાધા પછી લેિામાું આિે તો પેટના કૃમીઓ નાશ 

પામે છે.  

એક કપ ઉકાળીને ઠુંડા કરેલા પાણીમાું એક ચમચી િાિડીંગનો ભકુો અને અડધી ચમચી હળદરનુું ચણુદ નાખી ઉકાળવુું. 

આ દ્રિ બરાબર ઉકળે ત્યારે ઉતારી, ઠુંડુું પાડી રોજ રાતે્ર ૧૫થી ૨૦ દીિસ પીિાથી બાળકોના કમૃી-કરમીયા બેહોશ 

થઈને નીકળી જાય છે અને લીિર પણ સારુું  થાય છે.  

બે ચમચી ગરમાળાના ગોળ સાથે એક ચમચી િાિડીંગનુું ચણુદ મીશ્ર કરી રોજ સિારે આઠ-દસ દીિસ લેિાથી કમૃીઓ 

સાફ થઈ જાય છે. કમૃી-ગુંડુપદ કપીલો, િાિડીંગ, નાગમોથ, દીકામાળી અને સુંચળનુું સમાન ભાગે બનાિેલુું ચણુદ મોટાું 

માણસને એકથી બે ગ્રામ અને બાળકોને ૧થી બે રતી સિાર-સાુંજ પાણી સાથે આપિાથી અળસીયા જેિા ગુંડુપદ કમૃી 

(Round worms) દસથી પુંદર દીિસમાું મટે છે.  આ ચણુદ સાથે એક રતી અતીિીષકળીનુું ચણુદ ઉમેરી આપિાથી 

બાળકોને ઝડપથી સારુું  થાય છે અને કૃમીને કારણે થયેલા ઉપદ્રિો પણ મટે છે. આ ઉપરાુંત બજારમાું મળતાું કૃમીઘ્ન 

ચણુદ, કમૃીકુઠારરસ અને િીડુંગારીષ્ટ પણ ખબુ જ સારી અસર કરે છે. 

પેટનો દુખાિો: 

પેટમાું દુખાિો થતો હોય તો હદિસમાું ત્રણ િખત તલુસી અને હળદરનો રસ એક ચમચો ભેગા કરીને લેિાથી ચોક્કસ 

ફાયદો થશે. 

પડખામાું,છાતીમાું કે પેટમાું ક્યાય દુખતુું હોય તો બે ગ્રામ અજમો,બે ગ્રામ ગુંઠોડા,બે ગ્રામ સોડાબાઈકાબદ િાટીને ફાકી 

જવુું અને ઉપર તલુસીનો બે ચમચી રસ પીિાથી દદદ  ગાયબ થઇ જશે. 

પેટમાું ચ ૂુંક આિતી હોય તો અઢી તોલા મેથી અને અઢી તોલા સિુા લઈ તેને અધકચરા શેકો અને પછી ખાુંડી કાઢો. 

આ ચણૂદનો ડબ્બો ભરી રાખો. હદિસમાું ત્રણ િાર અડધો તોલો ઉપરનુું ચણૂદ લઈ ફાકી મારીને ચાિી જવુું. ચ ૂુંકમાું ઘણો 

જ ફાયદો થશે. 
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તલુસીના રસમાું થોડી સુુંઠ મેળિીને નાના બાળકને પીિડાિિાથી ચ ૂુંક માટે છે. મોટા માણસોને પણ ફાયદો થાય. 

અજમો ફાકી ઉપર ગરમ પાણી પીિાથી પેટનો દુાખાિો, અજીણદ અને િાય ુમટે છે. 

આદુ અને લીંબનુા રસમાું અધી ચમચી મરીનુું ચણૂદ નાખી પીિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

અજમો અને મીઠુું િાટીને તેની ફાકી લેિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

આદુ અને ફુદીનાના રસમાું વસિંધિ નાખીને પીિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

આદુનો રસ એક ચમચી અને લીંબનુો રસ બે ચમચી મેળિી તેમાું થોડી સાકર નાખીને પીિાથી કોઈ પણ જાતના 

પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

શેકેલા જાયફળનુું એક ગ્રામ ચણૂદ ગરમ પાણી સાથે લેિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

જમ્ યા પછી કેટલાકને ૨-૩ કલાકે પેટમાું સખત દુાખાિો થાય છે તે માટે સ ૂુંઠ, તલ અને ગોળ સરખે ભાગે લઈ દૂધમાું 

નાખી સિાર-સાુંજ લેિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

લીંબનુા રસમાું થોડો પાપડખાર મેળિી પીિાથી પેટનો દુાખાિો ને આફરો મટે છે. 

તલુસીનો રસ અને આદુનો રસ સરખે ભાગે લઈ, સહજે ગરમ કરી, પીિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

ગોળ અને ચનૂો ભેગા કરી ગરમ પાણી સાથે લેિાથી પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

સાકર અને ધાણાનુું ચણૂદ પાણીમાું પીિાથી પેટની બળતરા મટે છે. 

જીરુું અને ધાણા બુંને સરખા ભાગે લઈ, રાતે્ર પલાળી રાખી, સિારમાું ખબૂ મસળી, તેમાું સાકર નાખીને પીિાથી પેટની 

બળતરા મટે છે. 

ફુદીનાના રસમાું મધ મેળિી લેિાથી પેટના દદો મટે છે. લાુંબા સમયની આંતરડાની ફહરયાદ માટે આ ઉત્તમ ઈલાજ 

છે. 

ઉકળતા પાણીમાું સ ૂુંઠનુું ચણુદ નાખી, તેને ઢાુંકી, ઠુંડુ થયા બાદ ગાળી, તેમાુંથી પાુંચ ચમચી જેટલુું પીિાથી પેટનો આરો, 

પેટનો દુાખાિો મટે છે. આ પાણીમાું સોડા-બાય-કાબદ નાખી હદિસમાું બે-ત્રણ િાર પીિાથી ખરાબ ઓડકાર અને પેટમાું 

રહલેો િાય ુમટે છે. 

એક તોલો તલનુું તેલ પા તોલો હળદર મેળિીને લેિાથી પેટની ચ ૂુંક મટે છે. 

રાઈનુું ચણૂદ થોડી સાકર સાથે લેિાથી અને ઉપરથી પાણી પીિાથી િાય ુઅને કફથી થતો પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 18 

 

હહિંગ, સ ૂુંઠ, મરી, લીંડી પીપર, વસિંધિ, અજમો, જીરુું , શાહજીરુું , આ આઠ ચીજો સરખે ભાગે લઈ ચણૂદ બનાિી (જે હહિંગાષ્ ટક 

ચણૂદ કહિેામાું આિે છે. તે બજારમાું પણ મળે છે.) લેિાથી પેટના દદો મટે છે. 

સાકરિાળા દૂધમાું એકથી બે ચમચી હદિેલ નાખી હદિસમાું બે િાર પીિાથી પેટનાું અનેક જાતના દદો મટે છે. 

સિારના પહોરમાું મધ સાથે લસણ ખાિાથી પેટની ચ ૂુંક મટે છે અને જેમનો જઠરાસ્ગ્ન મુંદ પડી ગયો હોય તો તે 

પ્રજ્િલલત બને છે. 

રાઈનુું ચરૂણ પાણી સાથે લેિાથી પેટની ચ ૂુંક અને જીણદ મટે છે. 

આખી મેથી ગરમ પાણી સાથે લેિાથી પેટના દુખાિામાું રાહત થાય છે. 

પેટના શળૂ ઉપર ફુદીનાનો રસ એક નાની ચમચી, આદુનો રસ એક નાની ચમચી વસિંધિ નાખીને હદિસમાું બે િખત 

પીિો. 

પેટના દુખાિા ઉપર અજમાના ચણૂદની એક નાની ચમચી હદિસમાું બે િખત પાણી સાથે લેિી. 

થોરના દૂધનો પેટ ઉપર લેપ કરિાથી પેટનો દુખાિો ચોક્કસ મટી જાય છે.  

પેટમાું દુખાિો થતો હોય તો નાલભની આજુબાજુ ટરપેનટાઇન લગાડવુું 

 

(૩) દાુંતનો દુખાિો  અને કળતર : 

દાુંત,પેઢા કે દાઢમાું કળતર થતુું હોય તો બે ત્રણ ટીપા આંકડાનુું દૂધ દુખતા ભાગ પર ઘસિાથી દુખાિો મટી જશે. 

દાુંતનો દુખાિો થતો હોય તો ગાુંધીની ત્યાુંથી કપરુકાચલી લાિી તેનો પાિડર બનાિીને દાુંત પર ઘસિાથી દાુંતનો 

દુખાિો દુર થાય છે. 

દાુંત દુખતા હોય કે િાસ આિતી હોય કે દાુંતમાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો ખેરની છાલનો ઉકાળો મોમાું ભરી રાખિાથી 

સારુું થશે. 

દાુંતમાું પાયોહરયા હોય અથિા પીડા હોય, તો રાઈના નિસેકા પાણીથી કોગળા કરિાથી આરામ મળે છે. 

(અ) પાયોહરયા થયો હોય તો જાુંબનુી છાલ પાણીમાું ઉકાળી તેના કોગળા કરિા. (બ) લીમડા કે બોરસલીનુું રોજ દાતણ 

કરો (ક) તમાકુની રાખ,લવિિંગ અને વસિંધિ ભેગા કરી રોજ રાતે ઘસો. 
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દાુંત દુખતા હોય તો લવિિંગનુું તેલ ઘસિાથી કે રૂ નુું પમૂડુું બનાિી તેમાું લવિિંગના તેલમાું બોળી દુખતા ભાગ પર મકૂી 

રાખિાથી રાહત થશે. 

દાુંત ખબુજ દુખતો હોય તો તજ ઘસો અને થોડી દાુંત નીચે દબાિી રાખો. 

પેઢામાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો દાડમના ફૂલ ઉકાળી તેના હદિસમાું બે ત્રણ િાર કોગળા કરો. 

દાુંત અંબાઈ જતા હોય તો મધ સાથે મીઠુું મેળિી રોજ દાુંતે ઘસો. 

પાયોહરયામાું ફુલાિેલી કીદરુું ફટકડી ગાુંધીને ત્યાુંથી લાિી તેનુું સિાર સાુંજ મુંજન કરો. જો બને તો તેમાું મરીનો 

પાિડર ઉમેરો. 

દુખતા દાુંત પાસે તલુસીના પાન અને મરી િાટીને મકુિાથી આરામ થશે. 

દાુંત મજબતુ કરિા બોરસલીના છાલના ચણૂદમાું ફટકડીનુું ચણૂદ વમક્સ કરી બાટલીમાું ભરી મકુો.દાુંત હાલતા હોય તો 

તેનાપર આ મુંજન ધીમે ધીમે ઘસો.દાુંત હાલતા બુંધ થઇ જશે. દાુંતમાું લોહી નીકળતુું હશે તો તે બુંધ થઇ જશે. 

નાના બાળકોને દાુંત આિતા પહલેા તલુસીનો રસ પીિડાિિાથી નિા દાુંત આિે ત્યારે કોઈપણ જાતની તકલીફ થતી 

નથી. 

દાુંત આિતી િખતે બાળકને ઝાડા થતા હોય તો તલુસીના પાનનુું ચણૂદ દાડમના શરબત સાથે આપિાથી ફાયદો થાય 

છે. 

તલુસીના પાનનો રસ મધમાું મેળિીને પેઢા પર ઘસિાથી બાળકના દાુંત તકલીફ િગર ઉગી આિશે. 

દાુંત ના દુખાિાપર તલુસીના પાનનો રસ ,કાળા મરીનો ભકૂો અંને મીઠુું ભેગુું કરીને ઘસિાથી રાહત થાય છે. 

તલુસીના પાન,કપરૂ તથા લવિિંગ ઘસીને ગોળી બનાિો. આ ગોળી દુખતા દાુંત નીચે મકૂી રાખો, દુખાિો ગાયબ થઇ 

જશે. પાયોહરયા મટી જશે. દાુંત દુખતા બુંધ થઇ જશે. 

કપરૂના અકદના બે ટીપા દુખતા દાુંત પર લગાડિાથી દાુંત દુખતા બુંધ થાય છે. 

નાની ઉમરમાું જો દાુંત હાલતા હોય તો તલનુું તેલ અને વસિંધાલણુ મેળિીને દાુંત પર લગાડવુું. 

દાુંતમાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો હદિસમાું ત્રણ ચાર િાર ફટકડીનુું પાણી મોમાું રાખી હલાિો અને પછી થોડીિાર 

મોમાું રહિેા દો. પાુંચ સાત િાર કોગળા કરો. 

રાઈના તેલમાું એકદમ ઝીણુું મીઠુ ભેળિીને મુંજન કરિાથી પાયહરયાના રોગનો નાશ થાય છે 
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દાુંતના દુખાિાથી છટકારો મેળિિા દુખતા દાુંત પર િાટેલુું લસણ મકૂી રાખવુું. 

દુખતા દાુંત ઉપર તજના તેલનાું થોડાું ટીપાું પોલ (રૂ) પર લઇ તે પોલ હદિસમાું બે-ત્રણ િાર લગાડવુું. 

જો દાુંતમાું સખત દુખાિો થતો હોય તો એલચી, લવિિંગ અને જાયફળના તેલને મેળિીને તે તેલને રૂ થી દુ:ખતા દાુંત 

પર લગાિિાથી દદદ  મટે. 

દાુંતનો દુખાિો  

 

સરગિાનો ગુુંદર પોલા દાુંતમાું ભરિાથી  દાુંતનો દુખાિો મટે છે.  

 

લિીંગના તેલમાું રુન ુું પમુડુું ભીંજિી પોલી દાઢ પર કે દુખતા દાુંત પર દબાિી રાખિાથી દાુંતની પીડા મટે છે.  

 

હીંગને પાણીમાું ઉકાળી કોગળા કરિાથી દુંતપીડા મટે છે.  

 

દાુંતના પોલાણમાું હીંગ અથિા અક્કલગરો ભરિાથી દાુંતનો દુખાિો મટે છે.  

રાયણમાુંથી નીકળતુું દુધ દુખતી દાઢ પર લગાિિાથી દાુંતનો દુખાિો મટે છે.  

 

સિારના પહોરમાું કાળા કે સફેદ તલ ખબુ ચાિીને ખાઈ ઉપર થોડુું પાણી પીિાથી દાુંત મજબતુ બને છે.  

 

િડની િડિાઈનુું દાતણ કરિાથી હાલતા દાુંત મજબતુ થાય છે.  

 

તલનુું તેલ આંગળી િડે પેઢા પર ઘસિાથી હાલતા દાુંત મજબતુ બને છે.  

 

પોલા થયેલા અને કોહિાઈ ગયેલા દાુંતના પોલાણમાું લિીંગ અને કપરુ અથિા તજ અને હીંગ િાટી ભેગુું કરી ભરી 

દેિાથી દાુંતના દુખાિામાું આરામ મળે છે.  

 

દાુંતમાું લાુંબા સમય સધુી પરુું  ભરાઈ રહ ેઅને સારિાર લેિામાું ન આિે તો મળુીયા પાસે પરુની ગાુંઠ થઈ જાય છે. 

આ પરીસ્થીતીમાું પણ દાુંતના મળુની સારિાર અને મળુચ્છેદ ઑપરેશન કરી દાુંત બચાિી શકાય છે.  

 

આંકડાનુું મળુ દાુંતે ઘસિાથી દાુંતની કળતર મટે છે.  

 

તજના તેલ કે અકદન ુું પમુડુું પોલી કે દુ:ખતી દાઢમાું મકુિાથી રાહત મળે છે.  

 

જાયફળના તેલનુું પોત ુું દાુંતમાું રાખિાથી દાુંતના જીિાણ ુમરી જઈ દાુંતની પીડા મટે છે.  
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કપરુની ગોળી, લિીંગ, સરસીય ુતેલ, િડના દુધમાું બોળેલુું રુન ુું પમુડુું, ઘીમાું તળેલી હીંગનો ટુકડો એમાુંથી કોઈ પણ 

એક દાઢ નીચે રાખિાથી દદદમાું આરામ થાય છે.  

લીમડાની કુમળી કુુંપળોનો ચાર-પાુંચ ટીપાું રસ જે દાઢ દુખતી હોય તેની િીરુદ્ધના કાનમાું મકુિાથી દુખતી દાઢ મટે 

છે. 
 

દાુંત કે દાુંતના પેઢામાું દુખાિો હોય તો ડુુંગળીનો એક ટુકડો મોંમાું રાખી મકુિો. દરરોજ ભોજનમાું બુંને સમય એક 

કાચો કાુંદો ચાિી ચાિીને ખાિામાું આિે તો પણ દાુંતની પીડામાુંથી મકુ્તી મળે છે.  

 

લીમડાની છાલ પાણીમાું ઉકાળી કોગળા કરિાથી દાુંતના પેઢામાું થતો દુખાિો મટે છે.  

જાયફળના તેલનુું પમુડુું સડેલા દાુંતમાું રાખિાથી દાુંતમાું રહલેા બૅક્ટેરીયા દુર થઈ દાુંતનો દુખાિો મટે છે.  

 

આખી હીમજ મોંમાું રાખી તેનો રસ દુખતા દાુંત પર પથરાતો રહ ેતેમ કરતા રહિેાથી દાુંત દુખતા મટી જાય છે. 
 

લીંબનુા છોતરાું પર થોડુું સરસીયાનુું તેલ નાખીને દાુંત અને પેઢા પર ઘસિાથી દાુંત સફેદ અને ચમકદાર થાય છે, 

પેઢાું મજબતુ થાય છે, દરેક પ્રકારનાું જીિાણુુંઓનો નાશ થાય છે તથા પાયોરીયા જેિા રોગોથી બચાિ થાય છે.  

 

િડ અને કરુંજનુું દાતણ કરિાથી દાુંત મજબતુ રહ ેછે.  

 

કેરીના ગોટલામાુંથી નીકળતી ગોટલી અનેક રોગોમાું અકસીર દિા જેવુું કામ આપે છે. દુંત રોગોની તે એક મોટી 

ઔષધી છે. પાયોરીયા સહીત ઘણાખરા દુંત રોગોમાું કેરીની ગોટલીના પાઉડરથી નીયમીત મુંજન કરતા રહિેાથી 

ઝડપી ફરક પડે છે.  

 

જાુંબનુી સકુિેલી છાલનો પાઉડર(જે બજારમાું મળે છે) મુંજન માફક દીિસમાું બેત્રણ િખત ઘસિાથી દાુંત દુખતા હોય,  

દાુંત કે પેઢાુંમાુંથી લોહી પડતુું હોય કે દાુંત હાલતા હોય તે બધી સમસ્યા દુર થાય છે.  

 

પાુંચ તોલા કાળા કે સફેદ તલ સિારમાું ખબુ ચાિીને ખાિાથી અને ઉપર થોડુું પાણી પીિાથી દાુંત મજબતુ બને છે 

અને પાયોરીયા પણ મટી જાય છે.  

 

તલના તેલનો કોગળો ૧૦-૧૫ મીનીટ મોંમાું રાખિાથી પાયોરીયા મટે છે. દાુંતની છારી સફરજનનો રસ સોડા સાથે 

મેળિી દાુંતે ઘસિાથી દાુંતની છારી દુર થઈ દાુંત સ્િચ્છ બને છે. દાુંતની સરુક્ષા માટે ભોજન પછી અથિા અન્ય કોઈ 

પણ પદાથદ ખાધા પછી હુુંફાળા પાણીના કોગળા જરુર કરિા. ગરમ િસ્ત ુખાધા પછી ઠુંડી િસ્ત ુન ખાિી. પેઢાના 

રોગીએ ડુુંગળી, ખટાશ, લાલ મરચુું અને ગળ્યા પદાથોનુું સેિન ન કરવુું. 
 

દાુંતનો સડો 
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દાુંતનો સડો હોય તો િડનુું દાતણ કરવુું.  

 

દાુંતમાું સડો હોય તો સ્િમતુ્રના કોગળા કરિાથી ફાયદો થાય છે.  

 

તલુસીનાું પાન કાયમ મોંમાું રાખી મકુી ચાિતા રહિેાથી અને એનો રસ ગળતા રહિેાથી દાુંતમાું સડો પડયો હોય તો 

તે મટી જાય છે.  

દાુંતમાુંથી લોહી  

 

લીંબનુો રસ આંગળીના ટેરિા પર લઈ દાુંતના પેઢા પર મસળિાથી દાુંતમાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે.  

 

મીઠાના પાણીના કોગળા કરિાથી અથિા કાથો કે હળદરનુું ચણુદ લગાિિાથી પડેલા દાુંતનો રક્તસ્રાિ બુંધ થાય છે.  

 

સફરજનનો રસ સોડા સાથે મેળિી દાુંતે ઘસિાથી દાુંતમાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે.  

 

િીટામીન ‘સી’ દાુંતના રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. તે આમળામાું પુ્ કળ પ્રમાણમાું હોય છે. આથી પેઢામાુંથી લોહી 

નીકળે તો િીટામીન ‘સી’ લેવુું. િીટામીન ‘સી’ની ગોળી લેિાથી પણ લાભ થાય છે.  

 

દાુંત અને પેઢામાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો દીિસમાું બે-ચાર િાર સાકર નાખી બનાિેલુું લીંબનુ ુું શરબત પીિાથી 

ફાયદો થાય છે.  

 

દાુંત-પેઢામાુંથી લોહી પડતુું હોય તો દરરોજ સિારે ઉઠીને તથા સાુંજે સતુાું પહલેાું તલના તેલમાું સહજે હળદર અને 

કપરુનુું ચણુદ નાખી દાુંત-પેઢા પર માલીશ કરી કોગળા કરિાથી ફરીયાદ દુર થાય છે.  દુંતરક્ષા દરરોજ બુંને સમય 

જમ્યા બાદ અને નાસ્તા િગેરે પછી કોઈ પણ તાજાું ફળ આખાું કે મોટાું સમારીને ખબુ ચાિીને ખાિાું. તાજાું ફળોમાું 

રહલે ક્ષાર તત્ત્િો દાુંતનુું આરોગ્ય સાચિી શકે, દાુંત જીિનભર રહ ેઅને દાુંતની કોઈ તકલીફ રહતેી નથી. 

(૪) કફ-શરદી-ઉધરસના દેશી ઉપાયો: 

કફ: 

ચપટી જુિારમાું આંકડાનુું દૂધ મેળિી બે ત્રણ ગોળીઓ બનાિી તે ચા સાથે પીિાથી કફ છટો થાય છે. 

બાળકોને કફ અને ઉધરસ થતા હોય તો ૨ થી પાુંચ રતીભાર કાળીજીરીનુું ચણૂદ મધમાું મેળિી ચટાડવુું. મોટા બાળકો 

માટે ૧ થી ૨ ગ્રામ ચણૂદ લેવુું.આનાથી કફ છટો પડશે અને ઝીણો તાિ આિતો હશે તો મટી જશે. 
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જુના કફ શરદીમાું જાયફળને જરાક શેકી તેનુું બારીક ચણૂદ બનાિી પાુંચથી સાત રતી જેટલુું ચણૂદ મધમાું મેળિીને 

સિાર,બપોર અને સાુંજે ચાટિાથી કફનો નાશ થાય છે અને રાહત થાય છે. 

જાિત્રીનુું ચણૂદ કરી દસ રતી ચણૂદ સિાર,બપોર અને સાુંજે મધ સાથે ચાટિાથી કફ અને શરદી મટે છે. 

સળેખમ,દમ,ઉધરસ િગેરેમાું માટલા,ફ્રીઝનુું પાણી પીિાનુું બુંધ કરી દદીને સુુંઠનુું પાણી પીિડાિિાથી રાહત થાય છે. 

િાય ુઅને કફના રોગો થતા નથી. 

આદુ સાથે ગોળ હદિસમાું ત્રણ િખત લેિાથી કફનો નાશ થાય છે. 

તલુસીનો રસ અને કપરૂ મધ સાથે હદિસમાું ત્રણિાર ચાટિાથી છાતીમાું જામેલો કફ છટો થાય છે. 

કફ સકુાઈ જાય ત્યારે તલુસીનો સ્િરસ, ડુુંગળી તથા આદુનો રસ મધ સાથે સમભાગે લઈને ચાટો. એનાથી ગળફા છટા 

પડીને કફ નીકળી જશે. ફાયદો થશે. 

કાુંદાનો ઉકાળો પીિાથી કફ મટે છે. 

અધાદ તોલા જેટલુું મધ હદિસમાું ચાર િાર ચાટિાથી કફ મટે છે. 

દોઢથી બે તોલા આદુુંના રસમાું મધ મેળિી ચાટિાથી કફ મટે છે. 

તલુસીનો રસ ૩ ગ્રામ, આદુનો રસ ૩ ગ્રામ અને એક ચમચી મધ સાથે લેિાથી કફ મટે છે. 

એલચી, વસિંધિ, ઘી અને મધ ભેગાું કરીને ચાટિાથી કફ મટે છે. 

દરરોજ થોડી ખજૂર ખાઈ ઉપર પાુંચ ઘ ૂુંટડા ગરમ પાણી પીિાથી કફ પાતળો થઈને બહાર નીકળે અને ફેફસાું સાફ 

બને છે. 

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને વસિંધિ મેળિી જમતાું પહલેાું લેિાથી કફ, શ્વાસ અને ઉધરસ મટે છે. 

દૂધમાું હળદર, મીઠુું અને ગોળ નાખી ગરમ કરી પીિાથી કફ મટે છે. 

રાતે્ર સતૂી િખતે ત્રણચાર તોલા શેકેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાશેર દૂધ પીિાથી શ્વાસ નળીમાું એકઠો થયેલો કફ નીકળી 

જાય છે. 

જો ગળામાું કફ અટકતો હોય તો ગરમ દૂધમાું હળદર નાુંખીને પીવુું. 

કફ દૂર કરિા માટે એલચીના દાણાનુું ચણૂદ અને વસધાલણૂ મધમાું ભેળિીને આપિાું. 
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કફ – સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા  

૨૦૦ ગ્રામ આદુ છોલી ચટણી બનાિી ૨૦૦ ગ્રામ ઘીમાું શેકિી. શેકાઈને લાલ થાય ત્યારે એમાું ૪૦૦ ગ્રામ ગોળ 

નાખી શીરા જેિો અિલેહ બનાિિો. આ અિલેહ સિાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ જેટલો ખાિાથી કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને 

ખિડાિિાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  

૧૦-૧૫ ગ્રામ આદુના રસમાું મધ મેળિી પીિાથી કુંઠમાું રહલેો કફ છટો પડે છે અને િાય ુમટે છે. એનાથી હૃદયરોગ, 

આફરો અને શળુમાું પણ ફાયદો થાય છે, ખોરાક પ્રત્યે રુચી ઉત્પન્ન થાય છે અને જઠરાગ્ની પ્રદીતત થાય છે.  

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધિ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાું લેિાથી કફ મટે છે.  

છાતીમાું કફ સકુાઈને ચોંટી જાય, િારુંિાર િેગપિુદક ખાુંસી આિે ત્યારે સકુાયેલો કફ કાઢિા માટે છાતી પર તેલ 

ચોપડી મીઠાની પોટલી તપાિી શેક કરિો.  

ડુુંગળીના કકડા કરી ઉકાળો કરી પીિાથી કફ દુર થાય છે.  

પાકી સોપારી ખાિાથી કફ મટે છે.  

ફુદીનાનો તાજો રસ અથિા અકદ કફ દુર કરે છે.  

બેથી ચાર સકુાું અંજીર સિારે અને સાુંજે દુધમાું ગરમ કરી ખાિાથી કફનુું પ્રમાણ ઘટે છે.  

રાતે્ર સતુી િખતે ૩૦-૪૦ ગ્રામ ચણા ખાઈ ઉપર ૧૦૦-૧૨૫ ગ્રામ દુધ પીિાથી શ્વાસનળીમાું એકઠો થયેલો કફ સિારે 

નીકળી જાય છે.  

િેંગણ કફ મટાડે છે.  

સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધિ દરેક ૧૦-૧૦ ગ્રામના બારીક િસ્ત્રગાળ ચણુદમાું ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી દ્રાક્ષ મેળિી 

ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું. એને પુંચામતૃ ચાટણ કહ ેછે. એ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જેટલુું સિાર-સાુંજ 

ચાટિાથી કફ મટે છે.  

કફ હોય તો પાણી થોડુું ગરમ હોય તેવુું પીવુું.  

િાટેલી રાઈ એકાદ નાની ચમચી  સિાર સાુંજ પાણીમાું લેિાથી કફ મટે છે. નાના બાળકોમાું પણ કફનુું પ્રમાણ િધી 

જાય તો રાઈ આપી શકાય, પરુંત ુએ ગરમ હોિાથી એનુું પ્રમાણ બહ ુઓછું રાખવુું.  

એલચી, સીંધિ, ઘી અને મધ એકત્ર કરી ચાટિાથી કફરોગ મટે છે.  
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છાતીમાું જમા થયેલો કફ કેમેય કરી બહાર નીકળતો ન હોય અને ખબુ તકલીફ થતી હોય, જીિન-મરણનો પ્રશ્ન 

ઉપસ્થીત થયો હોય તો દર અડધા કલાકે રુદ્રાક્ષ પાણીમાું ઘસી મધમાું મેળિી ચાટતા રહિેાથી ઉલટી થઈ કફ બહાર 

નીકળી જાય છે અને રાહત થાય છે.  

સતત ચાલ ુરહતેી ઉધરસમાું કોકો પીિાથી ફાયદો થાય છે. કોકોમાું થીઓબ્રોમાઈન નામનુું તત્ત્િ હોય છે જે કફ દુર 

કરે છે.  

રોજ સિારે અને રાતે્ર નાગરિેલના એક પાન પર સાત તલુસીનાું પાન, ચણાના દાણા જેિડા આદુના સાત ટુકડા, ત્રણ 

કાળાું મરી, ચણાના દાણા જેિડા આઠથી દસ હળદરના ટુકડા અને આ બધા પર દોઢ ચમચી જેટલુું મધ મકુી બીડુું 

િાળી ધીમે ધીમે ખબુ ચાિીને ખાિાથી ૧૦-૧૫ દીિસમાું કફ મટે છે.  

ફેફસામાું જામી ગયેલો કફ નીકળતો ન હોય તો જેઠીમધ(મલેુઠી) અને આમળાનુું સમાન ભાગે બનાિેલુું ચણુદ ૧-૧ 

ચમચી સિાર-સાુંજ પાણી સાથે લેિાથી થોડા દીિસોમાું કફ નીકળી જઈ ફેફસાું સ્િચ્છ થાય છે.  

ઘોડાવ્રજનુું ચણુદ મધ સાથે લેિાથી કફમાું લાભ થાય છે.  

સુુંઠ, હરડે અને નાગરમોથ દરેક ૨૦-૨૦ ગ્રામનુું બારીક ચણુદ બહડેાની છાલના ઉકાળામાું ખબુ ઘુુંટી ૧૨૦ ગ્રામ ગોળના 

પાકમાું નાખી બરાબર મીશ્ર કરી ચણી બોર જેિડી ગોળીઓ બનાિિી. એને ગડુાદીિટી કહ ેછે. આ બબ્બે ગોળી 

દીિસમાું ત્રણ િાર ચસુિાથી કફના રોગો, ઉધરસ અને શ્વાસમાું ફાયદો થાય છે.  

અરડુસી, દ્રાક્ષ અને હરડેનો સમાન ભાગે બનાિેલ અધકચરો ભકુો બેથી ત્રણ ચમચી એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું પાણી 

બળી જાય ત્યાું સધુી ધીમા તાપે ઉકાળી ઠુંડુ પાડી સિાર-સાુંજ પીિાથી રક્તપીત્ત, ક્ષય, ઉધરસ, પીત્તજ્િર, કફના રોગો 

અને કબજીયાતમાું ફાયદો થાય છે.  

સરખા ભાગે ફુલાિેલો ટુંકણખાર, જિખાર, પીપર અને હરડેનુું બારીક ચણુદ બનાિી, એનાથી બમણા િજનનો ગોળ લઈ 

પાક બનાિી ચણી બોર જેિડી ગોળી િાળિી. દીિસમાું ત્રણ િખત બબ્બે ગોળી ધીમે ધીમે ચસુિાથી ગળામાું 

િારુંિાર થતા કફનો નાશ થાય છે. એનાથી હડેકી, દમ, ઉધરસ, શરદી, શળુ અને કફના રોગો પણ મટે છે.  

જાિુંત્રીનુું ચણુદ દસ ચોખા ભાર અને જાયફળનુું ચણુદ સાત ચોખા ભાર મીશ્ર કરી એક ચમચી મધ સાથે ચાટિાથી કફના 

બધા રોગો મટે છે. િાયથુી થતી સકુી ઉધરસમાું પણ આ ઉપચાર એટલો જ હીતકારી છે.  

રોજ છાતીએ તલ કે સરસિના તેલની માલીશ કરી શેક કરિાથી લોહીમાુંનો કફ ઘટી જાય છે. (૨૫) અરડુસી, આદુ 

અને લીલી હળદરનો ૧-૧ ચમચી રસ દીિસમાું ત્રણ િાર લેિાથી જુના કાકડા, ઉધરસ, શ્વાસ-દમ, શરદી િગેરે કફના 

રોગો મટે છે.  
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કફ હોય અને નાક બુંધ રહતે ુું હોય તો દુધમાું એક ચપટી રાઈનુું ચણુદ અને એક ચમચો સાકર નાખી સિાર-સાુંજ 

પીિાથી લાભ થાય છે.  

કફવદૃ્ધી થઈ હોય અને ગળામાુંથી કફ પડતો હોય તો કાચો કે શેકેલો અજમો આખો કે એનુું ચણુદ બનાિી સિાર, બપોર, 

સાુંજ એક એક ચમચી લેિાથી લાભ થાય છે.  

એલજીક અસ્થમા, કફ, શરદી, દમ-શ્વાસ અને ક્ષયના દદીઓએ બેથી ત્રણ ચમચી આદુનો રસ મોઢામાું કોગળાની જેમ 

ત્રણ-ચાર મીનીટ ભરી રાખિો. આ ઉપચાર પ્રયોગથી થતુું ચીકણુું મોઢુું મટી જશે. આિા રોગોમાું કફ મહામહનેતે છટો 

પડે છે અને કફ છટો પડે તો એકદમ રાહત થાય છે. કફ છટો પડિાથી ફેફસાુંની શ્વાસનળીઓનો અિરોધ દુર થાય છે, 

આથી શ્વાસ લેિામાું તરત સારુું  લાગે છે. સિાર-સાુંજ આ ઉપચાર કરિાથી કફના રોગોમાું ફાયદો થાય છે. 

મુંદાગ્નીિાળાએ આદુનો આ રસ પેટમાું ઉતારી દેિો. જેનાથી ભખુ સારી લાગશે. આહાર પણ પચી જશે. પીત્તની 

તકલીફિાળાએ મોઢામાું ભરેલો આદુનો રસ ત્રણ-ચાર મીનીટ પછી કાઢી નાખિો. આદુના રસનો ઉપયોગ કરતી િખતે 

તે તાજો જ કાઢેલો હોિો જોઈએ.  

કફ ઘણો જ નીકળતો હોય એિી ઉધરસમાું સ ુુંઠનુું બારીક ચણુદ પા ચમચી, મોટી એલચીનુું બારીક ચણુદ પાુંચથી છ 

ચોખાના દાણા જેટલુું અને એટલો જ સુંચળનો પાઉડર બે ચમચી મધ સાથે મીશ્ર કરી સિાર-સાુંજ ચાટી જવુું. પચિામાું 

ભારે, ચીકણાું અને મીઠાું આહારદ્રવ્યો છોડી દેિાું તથા સુુંઠ નાખીને ઉકાળેલુું ઠુંડુું કરેલુું પાણી પીવુું.  

આદુનો રસ અને મધ સરખા ભાગે લેિાથી કફ મટશે.  

પાુંચથી સાત લવિિંગનુું ચણુદ એક ચમચી મધમાું સિાર સાુંજ ચાટિાથી કફના રોગો મટે છે. 

યકેુલલત્સની ચા = કફ સદી, તાિમાું લાભકારી બનાિિાની રીત - એક કપ ચા મટે 3-4 પાન યકેુલલત્સની મસળી 

નાખો. અડધો ચમચી ખાુંડ, પા કપ પાણી અને અડધો કપ દૂધ, એક લવિિંગ. જો કાળી ચા પી શકતા હોય તો દૂધ ન 

નાખશો. એક કપ પાણીમાું જ તૈયાર કરો. 

ખાુંસી: 

ખાુંસી થતી હોય તો અરડૂસીનો રસ પીિાથી ફાયદો થાય છે. 

શેકેલા લીંબનુા રસમાું મધ મેળિીને ચાટિાથી ખાુંસી મટી જાય છે. 

કફ-શરદીની ખાુંસી-સળેખમ માટે જેઠીમધ અને બહડેાનુું ચણૂદ મધમાું ચાટવુું. 

ખાુંસી થતી હોય તો જરૂર જેટલો જાયફળ લઈ એને િાટીને ગાળી કાઢો. તેમાુંથી એક કે બે રતી દૂધ,પાણી કે મધમાું 

સિાર સાુંજ લેિાથી ખાુંસી મટે છે. દમિાળાને પણ ઘણોજ ફાયદો થાય છે. 
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નિસેકા પાણી સાથે અજમો ખાિાથી કફની ખાુંસી મટે છે. 

તલુસીનો રસ અને જેઠીમધનો રસ મેળિીને ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે. 

ખાુંસીમાું એક ભાગ પીપર સાથે બે ભાગ ગોળ મેળિી સિાર-સાુંજ લેિાથી રાહત થાય છે. 

ખાુંસી માટે સરખા પ્રમાણમાું લીબુું રસ અને મધનુું વમશ્રણ કરવુું અને લેવુું. 

ખાુંસી માટે એક ચમચી મધની અંદર બ્રાન્ડીના ટીપાું નાખીને પીવુું. 

બાળકોની ખાુંસી ઠીક ન થાય તો િાુંસનો એક ટુકડો સળગાિીને ભસ્મને મધ સાથે વમક્સ કરીને ત્રણ-ચારિાર 

ચટાડિાથી બાળકોની ખાુંસી 3-4 હદિસમાું સારી થઈ જાય છે. 

બાળકોને શરદી કે ખાુંસી થઈ હોય તો તલુસીપત્રનો રસ, અજમો અને હળદર પાુંચ-પાુંચ ગ્રામ લઈ પથથરથી ખબૂ 

લસોટીને તેમાું ૨૫ ગ્રામ મધ મેળિી શીશીમાું ભરી લો.તેમાુંથી ૩૦ થી ૬૦ ટીપાું હદિસમાું બે-ત્રણ િખત આપિાથી 

લાભ થાય છે. 

તલુસી અને કાસોંદરાનાું પાનનો રસ ભેગો કરીને પાિાથી ખાુંસી મટે છે. 

હળદરને તાિડીમાું શેકી તેની ગાુંગડી મોંમા રાખી ચસૂિાથી કફની ખાુંસી મટે છે. 

નિશેકા પાણી સાથે અજમો ખાિાથી કફની ખાુંસી મટે છે. 

ખાુંસી, અજીણદ, દમ, હૃદયરોગ, કવૃમની પીડા િગેરે માટે એક ભાગ પીપર સાથે બે ભાગ ગોળ મેળિી સિાર-સાુંજ 

લેિાથી રાહત થશે. 

ખાુંસી થઈ હોય તો હળદરની નાની ગાુંઠ મોઢામાું રાખીને ચસુિી જોઈએ 

સળેખમ અને ખાુંસી ઉપર નાની અધી ચમચી મરીનુું ચણૂદ ઘી અને સાકર સાથે લેવુું. 

ખાુંસી અને કફની તકલીફ ઉપર અજમાનુું ચણૂદ બે-ત્રણ િખત ગરમ પાણી સાથે લેવુું. આથી કફ નીકળી જઇ ખાુંસી મટે 

છે. ઠુંડી િસ્તઓુનો ત્યાગ કરિો. 

તલુસીનો રસ અને જેઠીમધનો રસ ભેગા કરી ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે. 

કાળા મરચાનો પાિડરને સકૂી દ્વાક્ષની સાથે લપેટી લો. કાળા મરચાથી લપેટેલ સકૂી દ્વાક્ષને તિામાું થોડીિાર માટે 

દેશી ઘી સાથે હલકી આગે સેકી લો. જરૂરી સેકાયેલી દ્વાક્ષના બે-બેની સુંખ્યામાું તમારા મોમાું રાખીને ચસૂતા રહો. તમે 

જોશો કે થોડા જ કલાકોમાું તમારી ખાુંસી જડથી મટી જશે 
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ખાુંસી  

૫-૫ ગ્રામ મધ દીિસમાું ચારેક િાર ચાટિાથી કફ છટો પડી ખાુંસી મટે છે.  

અજમાનાું ફુલ .૧૬ ગ્રામ દીિસમાું ત્રણ િાર ઘી અને મધ સાથે લેિાથી કફ ઓછો થાય છે અને ખાુંસી મટે છે.  

એલચી, ખજુર અને દ્રાક્ષ મધમાું ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે.  

દ્રાક્ષ અને સાકર મોંમાું રાખી તેનો રસ ચસુિાથી ખાુંસી મટે છે.  

દ્રાક્ષ, આમળાું, ખજુર, પીપર અને મરી સરખા ભાગે લઈ બારીક ચણુદ કરી તેમાુંથી ૩-૩ ગ્રામ, મધ મેળિી દીિસમાું ત્રણ 

િાર ચાટિાથી સકુી ખાુંસી મટે છે.  

લસણ, ખાુંડ અને સીંધિ સરખા ભાગે મેળિી, ચાટણ કરી, તેમાું બમણુું થીજાિેલુું ઘી મેળિી ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે.  

કમળકાકડી એટલે રાષ્ટ્રીય ફુલ કમળનાું બીજનો નાની ચમચી પાઉડર મધ સાથે ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે. 

કમળકાકડીનો પાઉડર બજારમાું તૈયાર મળે છે. આ પાઉડર હુંમેશાું ઝીણી ચાળણીથી ચાળીને િાપરિો જોઈએ.  

દાડમનાું તાજાું છોડાું અથિા સકુાું છોડાુંનો પાઉડર દુધમાું ઉકાળી પીિાથી ગમે તેિી ઉધરસ મટે છે. ખાુંસીની ભલભલી 

દિા નીષ્ફળ જાય ત્યાું પણ આ પ્રયોગ સફળ થાય છે.  

સુુંઠ અને સાકર સમભાગે લઈ પાઉડર કરી રોજ દર બે કલાકને અંતરે ૧-૧ નાની ચમચી, ૧ ચમચી મધ સાથે ચાટી 

જવુું. કોઈ પણ પ્રકારની ખાુંસીમાું અાા પ્રયોગથી િત્તો-ઓછો ફાયદો તરત જોિા મળે છે. પ્રયોગ ધીરજપિુદક ચાલ ુ

રાખિાથી ખાુંસી જડમળુથી મટી જાય છે.  

એલચીનુું ચણુદ ૩/૪(.૭૫) ગ્રામ અને સુુંઠનુું ચણુદ ૩/૪ ગ્રામ મધમાું મેળિી ચાટિાથી કફજન્ય ખાુંસી મટે છે.  

એલચીના તેલનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું સાકર સાથે લેિાથી કફજન્ય ખાુંસી મટે છે.  

સુુંઠ, મરી અને પીપરના સમભાગે બનાિેલા પાઉડરને ત્રીકટુ કહ ેછે. ૧-૧ નાની ચમચી ત્રીકટુ મધ સાથે સિાર, બપોર, 

સાુંજ લેિાથી સામાન્ય ખાુંસી તરત જ મટી જાય છે.  

મરીના બારીક પાઉડરમાું થોડો ગોળ મેળિી સાધારણ કદની ગોળીઓ બનાિિી. દર બે કલાકે આ ગોળી ચસુતા 

રહિેાથી કોઈ પણ પ્રકારની ખાુંસી મટે છે. નાનાું બાળકોને પણ આ આપી શકાય.  

ગરમ કરેલા પાણીમાું મીઠુું અને બે લિીંગનુું ચણુદ નાખી સિાર-સાુંજ કોગળા કરિાથી ગળામાુંથી કફ નીકળી જઈ ખાુંસી 

મટે છે. મીઠુું અને લિીંગ બને્ન જ ુંતનુાશક છે. બે-ત્રણ દીિસ આ ઉપાય કરિાથી ભારે ખાુંસી પણ મટી જાય છે.  
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ખાુંસી મટાડિા હુુંફાળું ગરમ પાણી જ પીવુું, સ્નાન પણ નિશેકા ગરમ પાણીથી કરવુું. જેમ બને તેમ િધારે કફ નીકળી 

જાય એ માટે જ્યારે પણ ગળામાું કફ આિતો કફ બહાર કાઢી નાખિો. મધરુ, ક્ષારીય, કટુ(તીખા) અને ઉષ્ણ પદાથોનુું 

સેિન કરવુું. મધરુ દ્રવ્યોમાું સાકર, જુનો ગોળ, જેઠી મધ અને મધ, ક્ષારીય પદાથોમાું યિક્ષાર, નિસાર અને ખારો, કટુ 

દ્રવ્યોમાું સ ુુંઠ, પીપર અને મરી તથા ઉષ્ણ પાદાથોમાું ગરમ પાણી, લસણ, આદુ િગેરેનુું સેિન કરવુું. િધારે 

ખટાશિાળા, ચીકાશિાળા, ગળ્યા, તેલિાળા પદાથોનુું સેિન ન કરવુું. ઠુંડી હિા અને ઠુંડાું તથા ઠુંડી પ્રકૃતીિાળા 

પદાથોનુું સેિન પણ ન કરવુું.  

ગળો, પીપર અને ભોંયરીંગણી અધકચરાું ખાુંડી એક ગ્લાસ પાણીમાું ત્રણ ચમચી નાખી પાણી અડધુું રહ ેત્યાું સધુી 

ઉકાળી ઠુંડુ પાડી અડધી ચમચી મધ અથિા દળેલી સાકર(ખાુંડ કદી નહીં) નાખી સિાર-સાુંજ પીિાથી કફિાળી ખાુંસી 

મટે છે.  

દર ચારેક કલાકે બબ્બે ત્રણત્રણ લિીંગ મોંમાું રાખી ચસુતા રહિેાથી ગમે તેિી ખાુંસી -સકુી, ભીની કે કફયકુ્ત થોડા 

દીિસોમાું મટી જાય છે.  

તલુસીનાું આઠ-દસ તાજાું પાન ખબુ ચાિીને દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ ચાિતા રહિેાથી ગમે તે પ્રકારની ખાુંસી 

કાબમુાું આિી જાય છે.  

અખરોટનો ગભદ કાઢી શેકીને દીિસમાું ચાર-પાુંચ િખત ખાતા રહિેાથી કોઈ પણ પ્રકારની ઉધરસ મટે છે. નાનાું 

બાળકોને પણ આ ઉપચાર અનકુુળ અને સફળ થઈ શકે છે.  

મઠુીભર શેકેલા ચણા ખાઈ, ઉપર પાણી પીિાથી ઉધરસ ઓછી થાય છે.  

મરીના બારીક ચણુદમાું ગોળ મેળિી સાધારણ કદની ગોળી બનાિી દર બે કલાકે ચસુતા રહિેાથી કોઈ પણ પ્રકારની 

ખાુંસી મટે છે. નાનાું બાળકોને પણ આ આપી શકાય.  

નાની ચમચી જેટલુું કમળકાકડીનુું બારીક ચણુદ મધ સાથે દીિસમાું પાુંચ-સાત િાર ચાટિાથી ખાુંસી મટે છે. 

કમળકાકડીનુું ચણુદ બજારમાું તૈયાર મળે છે.  

લસણ, આદુ અને મરીની સમભાગે બનાિેલી ચટણી દીિસમાું ચાર-પાુંચ િખત ખાતા રહિેાથી અથિા તેમને ઉકાળી 

ગરમ ગરમ ઉકાળો પીતા રહિેાથી ખાુંસીમાું તાત્કાલીક રાહત થાય છે.  

અશ્વગુંધા અને ગોખરુનુું સમાન ભાગે બનાિેલુું ચણુદ અડધીથી એક ચમચી લઈ બમણા મધ સાથે મીશ્ર કરી સિાર-

સાુંજ ચાટિાથી શોષ (શરીરની રસ, રક્ત, માુંસ, મેદાદી સાતે ધાતઓુ સકુાઈ જિી) અને ખાુંસી મટે છે. િળી 

અશ્વગુંધાથી શરીર પણ પષુ્ટ થાય છે. અને આમાું ગોખરુ રસાયન હોિાથી કામશક્તી પણ િધે છે. -સાભાર:િલ્લભ 

ગાુંડા  
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ખાુંસી સકુી   

નાની એલચી તિી પર બાળી, કોયલો કરી, ધમુાડો નીકળી જાય એટલે િાસણ ઢાુંકી દેવુું. તેનુું ૩/૪ ગ્રામ ચણુદ ઘી તથા 

મધ સાથે દીિસમાું ત્રણ િાર ચાટિાથી સકુી ખાુંસી મટે છે.  

એક નાની મઠુી તલ અને  જરુરી સાકર ૨૦૦ મી.લી. પાણીમાું નાખી ઉકાળો બનાિી દરરોજ દર બેત્રણ કલાકે 

સાધારણ ગરમ પીિાથી થોડા દીિસોમાું સકુી ખાુંસી મટે છે.  

૧-૧ નાની ચમચી ઘી દરરોજ બે કલાકના અંતરે ચાટિાથી સકુી ખાુંસી અચકુ મટે છે.  

દર ત્રણ કલાકે એક ચમચી તાજા માખણમાું િાટેલી સાકર નાખી ધીમે ધીમે ચાટી જિાથી સકુી ખાુંસી મટે છે. નાનાું 

બાળકોમાું તો આ પ્રયોગ ખરેખર આશીિાદદરુપ છે, કેમ કે બાળક હોંશે હોંશે સાકર-માખણ ખાશે અને ખાુંસી મટી જશે.  

સમભાગે સકુા આમળાનુું ચણુદ અને સાકર એક એક ચમચી દીિસમાું ત્રણ િાર પાણી સાથે લેિાથી કુંટાળાજનક જુની 

ખાુંસી મટે છે. પ્રયોગ થોડા દીિસ સધુી નીયમીત જાળિી રાખિો.  

ઉમરા(ઉદુમ્બર)નુું દુધ મોંમાું ઉપલા તાળિે ચોપડી જે લાળ-્ુુંક આિે તે ગળી જિાથી કોઈ પણ દિાથી મટતી ન હોય 

તેિી ખાુંસી પણ બહુ ઝડપથી મટી જાય છે.  

આદુનો રસ મધમાું લેિો અને એક નાગરિેલના પાનમાું થોડી હળદર અને ૩-૪ મરી મકુી બીડુું િાળી ઉપર લિીંગ 

ખોસવુું. એને ચાર ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી દીિસમાું ત્રણ-ચાર િખત થોડુું થોડુું પીવુું. 

એનાથી ખાુંસી તરત જ ઓછી થિા લાગે છે. (૮) સમભાગે તલ અને સાકરનો ઉકાળો દીિસમાું ચાર-પાુંચ િાર ઘુુંટડે 

ઘુુંટડે પીતા રહિેાથી સકુી ખાુંસી મટે છે.  

એક મોટી એલચી સોયમાું ખોસી ઘીના દીિાની જ્યોતમાું ફોતરા સાથે કોલસા જેિી થઈ જાય તેટલી બાળિી. પછી એ 

આખી એલચીનુું ચણુદ બે ટીપાું મધ અને ચાર ટીપાું ઘીમાું મેળિી દરરોજ સિાર, સાુંજ અને રાતે્ર થોડા દીિસો 

ચાટિાથી સકુી ખાુંસી મટે છે. સાથે જો કબજીયાત રહતેી હોય તો રાતે્ર સતુી િખતે અડધી ચમચી શેકેલો અજમો બે 

ચમચી દીિેલ સાથે ચાિતાું ચાિતાું પેટમાું ઉતારવુું. િાય ુઉપર ચઢીને ખાુંસી ઉત્પન્ન કરે છે. એલચી તેમ જ દીિેલ 

ઉત્તમ િાયનુાશક છે. િળી મળશદુ્ધી થિાથી િાયનુી શદુ્ધી થાય છે. સકુી ખાુંસી માટે આ અનભુિસીદ્ધ પ્રયોગ છે. -

સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા 

ઉધરસ: 

સકુી ઉધરસમાું તલુસીની કુુંપળો અને આદુને સરખે ભાગે લઈ િાટીને મધ સાથે ચાટિા . 

ચાર પાુંચ લવિિંગ શેકીને તલુસીના પાન સાથે લેિાથી બધીજ જાતની ઉધરસમાું ફાયદો થાય છે. 
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કફ ને લઈને ઉધરસ આિતી હોય તો પાુંચ રતી એલચીનુું બારીક ચણૂદ,પાુંચ રતી સ ૂુંઠનુું બારીક ચણૂદ અને પાુંચ રતી 

સુંચળ, ત્રણે ભેગા કરી મધ જોડે હદિસમાું ત્રણ ચાર િાર ચાટિાથી ખબુજ ફાયદો થાય છે. 

બાળકોની ઉધરસમાું મહદ અંશે કબજીયાત જિાબદાર હોય છે. આિે િખતે રાતે એક ચમચી હદિેલનો રેચ આપિાથી 

બાળક રોગ મકુ્ત બને છે. મોટા માટે પણ કબજીયાતમાું હદિેલનો જુલાબ અકસીર ઈલાજ છે. 

ખબુ કફ થયો હોય અને ઉધરસ આિતી હોય તો રાઈનો ચાર રતી પાિડર, વસિંધિનુું બે રતી ચણૂદ અને બાર રતી 

ખાુંડનો પાિડરનુું વમશ્રણ કરો અને એટલુું સિાર-સાુંજ આપો. કફ છટો થઇ જશે અને ત્રણ ચાર હદિસમાું કફ-ઉધરસ 

ગાયબ થઇ જશે. 

બાળકોને શરદી,ઉધરસ,કફ,ઉલટી અને ઝાડા થિા માુંડે ત્યારે સિાર-બપોર અને સાુંજે તલુસીનો રસ પીિડાિિાથી  

ફાયદો થાય છે. 

એક ચમચી કાુંદાનો રસ,એક ચમચી આદુનો રસ,બે ચમચી મધસાથે ભેળિીને પીિાથી ઉધરસ પર રાહત રહશેે. 

એક ચમચી દ્રાક્ષના રસમાું એક ચમચી મધ નાખીને લેિાથી પણ ઉધરસમાું ફરક પડે છે. 

બદામને રાતના પલાળીને છાલ કાઢિી. બદામને િાટી તેની અંદર સાકર અને માખણ ભેળિવુું આ વમશ્રણ સકૂી 

ઉઘરસ માટે અકસીર છે. 

કાુંદાનો રસમાું મધ મેળિીને પીિાથી ગરમે તેિી ઉઘરસ મટે છે. 

કાુંદાનો ઉકાળો કરી પીિાથી કફ દૂર થઈ ઉઘરસ મટે છે. 

લીંબનુા રસમાું તેનાથી ચાર ગણુું મધ મેળિીને ચાટિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

લિીગને મોમા રાખી ચસુિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

થોડી હીંગ શેકીને તેને ગરમ પાણીમાું મેળિી પીિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

દ્રાક્ષ અને સાકર મોંમા રાખી ચસુિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

લસણની કળીઓને કચરી પોટલી બનાિી તેની િાસ લેિાથી કાળી ઉઘરસ (હપુીંગ) કફ મટે છે. 

લસણના ૨૦ થી ૨૫ ટીપાુંનો રસ, દાડમના શરબતમાું મેળિી હદિસમાું ચાર-ચાર કલાકને અંતે પીિાથી કાળી ઉઘરસ 

(હપુીંગ) કફ મટે છે. 

દાડમના છાલનો ટુકડો મોંમા રાખી ચસુિાથી ઉઘરસ મટે છે. 
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આમલીના ચીંચોડાને શેકી તેના છોતરા કાઢી નાુંખી, ચીચોડાનુું બારીક ચણુદ બનાિી મધ અને ધીમાું મેળિીને પીિાથી 

ઉઘરસના કફમાું લોહી પડતુું હોય તો મટે છે. 

થોડી ખજુર ખાઇ ઉપરથી થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી કફ પાતળો થઈને વનકળી જશે અને ઉઘરસ તથા દમ મટશે. 

રાતે્ર મીઠાનો ગાુંગડો મોંમા રાખી મકુિાથી ઉઘરસ ઓછી આિશે. 

ગરમ કરેલા દૂધમાું હળદર અને ઘી મેળિી પીિાથી ઉઘરસ અને કફ મટે છે. 

ફુદીનાનો રસ પીિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

મીઠુું અને હળદરિાળો શેકેલો અજમો જમ્યા પછી મખુિાસ તરીકે ખાિાથી ઉઘરસ અને શરદી મટે છે. 

હળદર અને સ ૂુંઠ સિા-સાુંજ મધમાું ચાટિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

તલુસીનો રસ સાકર સાથે પીિાથી ઉઘરસ થતા છાતીનો દુ:ખાિો મટે છે. 

રાતે્ર થોડાક શેકેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાણી પીધા િગેરે સઈુ જિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

અડુસીના પાનના રસ સાથે મધ લેિાથી ઉઘરસ મટે છે. 

સકૂી ઉધરસ માટે બકરીનુું તાજુ ું દૂધ સાકર સાથે ભેળિીને પીિાથી સકૂી ઉધરસ મટે છે.  

મરીનુું ચણૂદ દૂધમાું ઉકાળી પીિાથી ઉધરસ મટે છે. 

મરીનુું ચણૂદ સાકર, ઘી સાથે મેળિી ચાટિાથી ઉધરસ મટે છે. 

એક ચમચી મધ અને બે ચમચી આદુનો રસ મેળિી પીિાથી ઉધરસ મટે છે. 

સકૂી ખાુંસી-સકૂો દમ માટે જેઠીમધનુું ચણૂદ રોજ ઘી સાથે સિાર-સાુંજ ચાટવુું કે તેના ઉકાળામાું ઘી – સાકર ઉમેરી રોજ 

લેવુું.  

થોડી હહિંગ શેકી, તેને ગરમ પાણીમાું મેળિી, પીિાથી ઉધરસ મટે છે. દ્રાક્ષ અને સાકર મોંમાું રાખી ચસૂિાથી ઉધરસ 

મટે છે. 

લસણની કળીઓને કચરી, પોટલી બનાિી, તેની િાસ લેિાથી મોટી ઉધરસ (હવુપિંગ), કફ મટે છે. 

દાડમના ફળની છાલનો ટુકડો મોંમાું રાખી ચસૂિાથી ઉધરસ મટે છે. 
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આમલીના હકચકૂાને શેકી, તેનાું છોતરાું કાઢી નાખી, હકચકૂાનુું બારીક ચણૂદ બનાિી મધ અને ઘીમાું મેળિીને પીિાથી 

ઉધરસ કે કફમાું લોહી પડતુું હોય તો મટે છે. 

થોડી ખજૂર ખાઈ ઉપરથી થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી કફ પાતળો થઈ નીકળી જશે અને ઉધરસ તથા દમ મટશે. 

રાતે્ર મીઠાની કાુંકરી મોંમાું રાખી મકૂિાથી ઉધરસ ઓછી આિશે. 

ફુદીનાનો રસ પીિાથી ઉધરસ મટે છે. 

અધાદ તોલા જેટલુું મધ હદિસમાું ચાર િાર ચાટિાથી કફ છટો પડી જાય છે અને ઉધરસ મટે છે. 

હળદર અને મીઠાિાળા તાજા શેકેલા ચણા-એક મઠુ્ઠી જેટલા-સિારે તથા રાતે્ર સતૂી િખતે ખાિાથી (ઉપરથી પાણી ન 

પીવુું) કાયમી શરદી અને ઉધરસ રહતેી હોય તે મટે છે. 

મીઠુું અને હળદરિાળો શેકેલો અજમો જમ્ યા પછી મખુિાસ તરીકે ખાિાથી ઉધરસ અને શરદી મટે છે. 

હળદર અને સ ૂુંઠ સિારસાુંજ મધમાું ચાટિાથી ઉધરસ મટે છે. 

તલુસીનો રસ સાકર સાથે પીિાથી ઉધરસ અને છાતીનો દુાખાિો મટે છે. 

રાતે્ર થોડાક શેકેલો ચણા ખાઈ, ઉપર પાણી િગર સઈૂ જિાથી ઉધરસ મટે છે. 

અરડૂસીનાું પાનના રસ સાથે મધ લેિાથી ઉધરસ મટે છે. 

ખાુંડ સાથે બે ટીપાું કેરોસીન હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર ચાટિાથી મોટી ઉધરસ મટે છે. 

કેળના પાનને બાળી, ભસ્ મ બનાિી, તે ભસ્ મ દશ ગ્રામની માત્રામાું હદિસમાું ત્રણિાર મધ સાથે ચાટિાથી ઉટાુંહટયામાું 

રાહત થાય છે. 

ભીંડાુંનો 50 ગ્રામ ઉકાળો હદિસમાું ત્રણ િખત લેિાથી ગળાની ખરાશ અને સકુી ઉધરસમાું લાભ થાય છે. 

એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાું ચપટી ભરીને મીઠુું, ચપટી ભરીને ખાિાના સોડા ભેળિી હદિસમાું બે િખત તેમજ સતુી 

િખતે કોગળા કરિાથી ગળાને આરામ મળે છે. 

એક ચમચી મધની અંદર બ્રાુંન્ડીના ટીપાું નાખીને પીવુું. 

બદામને રાતના પલાળીને છાસ કાઢિી. બદામને િાટી તેની અંદર સાકર અને માખણ ભેળિવુું આ વમશ્રણ સકૂી 

ઉઘરસ માટે અકસીર છે. 
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કાુંદાનો રસમાું મધ મેળિીને પીિાથી ગરમે તેિી ઉઘરસ મટે છે. 

થોડી હીંગ શેકીને તેને ગરમ પાણીમાું મેળિી પીિાથી ઉઘરસ મટેછે. 

લસણની કળીઓને કચરી પોટલી બનાિી તેની િાસ લેિાથી કાળી ઉઘરસ (હપુીંગ) કફ્અ મટે છે. 

આમલીના ચીંયોડાને શેકી તેના છોતાું કાઢી નાુંખી, ચીયોડાનુું બારીક ચણુદ બનાિી મધ અને ધીમાું મેળિીને પીિાથી 

ઉઘરસના કફ્અમાું લોહી પડતુું હોય તો મટે છે. 

થોડી ખજુર ખાઇ ઉપરથી થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી ક્ફ્અ પાતળો થઈને વનકળી જશે અને ઉઘરસ તથા દમ મટશે. 

રાતે્ર થોડાક શેકેલા ચણા ખાઈ ઉપર પાણી પીધા િગેરે સઈૂ જિાથી ઉઘરસ મટે છે 

શરદી: 

નાક સકૂાય અને અકળામણ થાય ત્યારે સલાઇન અથિા મીઠાના પાણીના ટીપા નાખિા; જેનુું પ્રમાણ ૧/૪ ચમચી 

ટેબલ સોલ્ટ ૪ml. નિશેકા પાણી. થોડા થોડા હદિસે તાજુ ું વમશ્રણ બનાિવુું ને ફ઼્રીજમાું મકૂવુું. ટીપા નાખિાની નળી 

(dropper) સાફ કરીને ૧ થી ૨ ટીંપા દરેક નસકોરામાું નાખિા. (હદિસમાું ૩ થી ૪ િખત.) 

મધ સાથે આદુનો રસ મેળિીને ચાટિાથી શ્વાસ અને શરદીની તકલીફ દુર થાય છે. 

ગરમા ગરમ રેતી અથિા રેતીનો શેક કરિાથી શરદી મટે છે. 

સુુંઠ, કાળામરી અને તલુસીના પાનનો ઉકાળો પીિાથી શરદી મટે છે. 

રાતે્ર સતુી િખતે ગરમ પાણીમાું લીંબનુો રસ મેળિીને પીિાથી શરદી મટે છે. 

રાઇને િાટી મધમાું મેળિીને ખાિાથી શરદી મટે છે. 

ફુદીનો અને આદુનો ઉકાળો પીિાથી શરદી મટે છે. 

અજમો િાટી તેની પોટલી સુુંધિાથી શરદી મટે છે. 

મરી, તજ અને આદુના ઉકાળો પીિાથી શરદી મટે છે. 

લીંબનુા રસમાું આદુું અને વસઘુંિ નાખી ખાિાથી શરદી મટે છે. 

પાણીમાું સ ુુંઠ નાખી ઉકાળી તે પાણી પીિાથી શરદી મટે છે. 

કાળા મરી અને શેકેલી હળદરનુું ચણુદ ગરમ દૂધ સાથે લેિાથી શરદી મટે છે. 
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હળદરનો ઘમુાડો સુુંઘિાથી શરદી તરત જ મટે છે. 

રાતે્ર સતુી િખતે એક કાુંદો ખાિાથી (ઉપર પાણી પીવુું નહહિં) શરદી મટે છે. 

કાુંદાના રસના ટીંપા નાકમાું નાુંખિાથી શરદી મટે છે. 

ફુદીનાનો તાજો રસ પીિાથી શરદી મટે છે. 

શરદી, સળેખમ અને પીનસ (નાકમાું થતો સડો)માું ફુદીનાના રસનાું બે-ત્રણ ટીપાું હદિસમાું બે-ત્રણ િખત નાકમાું 

નાખિાું. 

લિીંગના તેલને રૂમાલમાું નાુંખી સુુંધિાથી શરદી, સળેખમ મટે છે. 

સુુંઠના ચણુદમા ગોળ અને થોડુુંક ઘી નાુંખી તેની ત્રણ યા ચાર તોલા જેિડી ગોળીઓ બનાિી સિારે ખાિાથી 

ચોમાસાની શરદી અને િાય ુમટે છે.  

સુુંઠ,તલ અને ખડી સાકરનો ઉકાળો કરીને પીિાથી શરદી સળેખમ મટે છે. 

સાકરનો બારીક પાિડર છીંકણીની જેમ સુુંધિાથી શરદી મટે છે. 

તલુસીના પાનનો રસ અને આદુનો રસ મધ સાથે લેિાથી શરદી મટે છે. 

તલુસીના પાનિાળી ચાય પીિાથી શરદી મટે છે. 

તલુસી, સુુંઠ, કાળામરી અને ગોળનો ઉકાળો હદિસમાું ત્રણિાર પીિાથી ગમે તેિી શરદી મટે છે. 

ચોમાસામાું સ ુુંઠ,મરી અને પીપર (ત્રીકુટ) નાખીને બુંનાિેલો દુધનો ઉકાળો શરદી અને િાયનુો નાશ કરે છે.આ ઉકાળો 

મેલેહરયા સામે પણ રક્ષણ આપે છે. 

અઘોળ દહીમાું એક રૂવપયાભાર ગોળ નાખિો અને એમાું પાિલીભાર મરીનુું ચણૂદ ભેળિીને પી જવુું. આ પીિાથી સિદ 

પ્રકારના સળેખમો મટી જાય છે. 

િરસાદના ભેજથી કે પલળિાથી શરદી થઇ હોય તો સુુંઠ,લવિિંગ,તજ,તલુસી અને કાળામરી નાખીને બનાિેલી ચા 

હદિસમાું ત્રણ િાર પીિાથી મટી જાય છે. 

ખબુ છીંક આિતી હોય તો કપરૂ સુુંઘો અને હદિેલના ટીપા નાકમાું મકુો. 

શરદીમાું સ ુુંઠ અથિા લવિિંગનો માથે લેપ કરો આરામ થશે. મોટા ભાગના બામમાું એનો સારો એિો ઉપયોગ થાય છે. 
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એક ચમચી કાચા કાુંદાનો રસ અને એક ચમચી મધના વમશ્રણને ૩ થી ૪ કલાક રહિેાદો હદિસમાું ત્રણ િખત લો. 

શરદી માટે આ ઉપચાર અવતઉત્તમ છે. 

શરદી દુર કરિા તજનો ઉકાળો હદિસમાું ત્રણ િાર પીિો જોઈએ. 

ગુંઠોડા, સ ૂુંઠ અને બહગેુંદળનુું ચણૂદ બનાિી રોજ મધમાું ચાટિાથી શરદી, કફની ઉધરસ મટે છે. 

શરદી અને સળેખમ ઉપર જાયફળ ઘસીને માથા પર તથા નાક પર લેપ કરિો. 

શરદી, સળેખમ અને માથાના દુખાિા ઉપર રાતે સતૂી િખતે અજમો ગરમ પાણી સાથે લેિો. 

જેમને કાયમી શરદી, કફ રહ્યા કરતા હોય કે પાચન તુંત્રની નબળાઈ હોય તેમણે સ ૂુંઠ-ગોળની લાડુડી, સ ૂુંહઠયુું, લચત્રક 

હરીતકી અિલેહ અને મેથીના લાડુ ખાિા 

થોડુક આદુ, અજમો (1 ચમચી), લવિિંગ (5), કાળા મરી (3), મેથી (1 ચમચી), તલુસી અને ફુદીનાના પાન (10) અ બધી 

જ િસ્તઓુનો ઉકાળો બનાિીને સાકર ભેળિીને હદિસમાું બે િખય જ્યાર સધુી આરામ ન થાય ત્યાર સધુી લેિો. 

10 ગ્રામ લસણને 1 કપ દૂધમાું જ્યાર સધુી અડધો કપ દૂધ સધુી બળી ન જાય ત્યાર સધુી ઉકાળો અને ત્યાર બાદ રાતે્ર 

તેને સતુી િખતે કે પછી સિારે નાસ્તો કયાદ પહલેાું લો. 

હળદર અને સુુંઠના ચણુદનો લેપ બનાિીને કપાળ પર લગાિો. 

કાળા મરી બાળીને તેના ધમુાડાનો નાસ લેિાથી બુંધ નાક ખલુી જાય છે. 

આદુના ટુકડાનો રસ કાઢીને 20 વમ.લી થી 30 મી.લી. હદિસમાું બેથી ત્રણ િખત લેિાથી શરદીમાું આરામ થાય છે. 

ગરમાું ગરમ ચણા સુુંઘિાથી શરદી મટે છે. 

રાઇને િાટી મધમાું મેળિીને ખાિાથી શરદી મટે છે 

કાળા મીરી અને શેકેલી હળદનુું ચણુદ ગરમ દૂધ સાથે લેિાથી શરદી મટે છે. 

હળદરનો ઘમુાડો સુુંઘિાથી શરદી તત જ મટે છે. 

રાતે્ર સતુી િખતે એક કાુંદો ખાિાથી (ઉપર પાણી પીવુું નહહિં) શદી મટે છે. 
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શરદી માટે ઉકાળો - 12 તલુસીના પાન, 1 ચમચી આદુન ુપેસ્ટ, 3 કાળામરી, 3 ઈલાયચી, 5 ફુદીનાના પાન, 1/4 કપ 

પાણીમાું 1-2 વમવનટ ઉકાળો. આ ઉકાળામાું મધ વમક્સ કરો. માથાના દુ:ખાિો થાય કે છીંકો આિે ત્યારે આ ઉકાળો 

ફાયદાકારી રહ ેછે. બાળકોને આ ઓછા પ્રમાણમાું આપી શકાય છે. 

સ ૂુંઠની ચા - માથાનો દુ:ખાિો, થાક, શરદી, તાિ. બનાિિાની રીત - એક કપ ચા માટે પોણો કપ પાણી, અડધો કપ 

દૂધ, અડધી ચમચી સઠુ પાિડર, ચોથાઈ ચમચી ચા પત્તી અને અડધી ચમચી ખાુંડ. કાળી પી શકતા હોય તો િધ ુ

ગણુકારી. 

(૫) મુંદાગ્ની(મુંદપાચન): 

જેઓ ખાલી પેટે સિારે ડુુંગળી ખાય છે તેમને કોઈ પ્રકારની પાચનની સમસ્યાઓ પેદા નથી થતી અને હદિસભર 

તાજગી અનભુિાય છે 

જો બરાબર પાચન નહહ થતુું હોય તો સુુંઠ,મરી અને પીપર સરખા ભાગે લઈ એનુું વમશ્રણ સિાર-સાુંજ ફાકો. ખાધેલુું 

પચી જશે અને ભખુ ઉઘડશે. 

અરુલચ અને મુંદાગ્નીમાું જમતા પહલેા એક ચમચી તલુસીનો રસ, એક ચમચી આદુનો રસ, અડધી ચમચી લીંબનુો રસ 

અને અડધી ચમચી મધ મેળિીને ચાટી જવુું. જેનાથી ભખુ ઉઘડશે. 

ભોજન લીધા પછી અથિા અન્ય સમયે તલુસીના આંઠ-દસ પાન ચાિિાથી અથિા તો એનો રસ લેિાથી મુંદાગ્ની દુર 

થાય છે. 

જમતા પહલેા આદુની કચુુંબર સહજે વસિંધિ-મીઠુું નાખીને ખાિાથી અજીણદ મટે છે. 

ફુદીનાના રસમાું સુંચળ મેળિી ચાટિાથી અજીણદ મટે છે. 

ભખૂ લગાડિા માટે ફુદીનો, તલુસી, મરી અને આદુનો ઉકાળો દરરોજ સિારે ચાર ચમચા જેટલો (આશરે અધો કપ) 

પીિો. 

અધી ચમચી અજમો, ચપટી વસિંધિ-મીઠુું લીંબનુા શરબતમાું મેળિીને પીિાથી અજીણદ મટે છે. 

એક ગ્ લાસ હુુંફાળા પાણીમાું એક ચમચી આદુનો રસ ને બે ચમચી મધ મેળિીને પીિાથી અજીણદ મટે છે. 

ભખૂ લાગતી જ ન હોય કે ભખૂ મરી ગઈ હોય તો હદિસમાું બે િાર અધી ચમચી અજમો ચાિીને ખાિાથી ભખૂ 

ઉઘડશે. 

રાઈનુું ચણૂદ પાણી સાથે લેિાથી અજીણદ મટે છે. 
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પાકા અનાનસના કકડા કરી તેની ઉપર વસિંધિ-મીઠુું ભભરાિી ખાિાથી અજીણદ મટે છે. 

એક ચમચી લીંબનુો રસ, એક ચમચી આદુનો રસ અને ચપટી વસિંધિ-મીઠુું મેળિી પીિાથી અજીણદ મટે છે. 

લીંબ ુકાપી, તેના ઉપર વસિંધિ-મીઠુું ભભરાિી જમતાું પહલેાું ચસૂિાથી અજીણદ મટે છે. 

સ ૂુંઠ મરી, પીપર અને વસિંધિ-મીઠુું લઈ તેન ૂું ચણૂદ છાશમાું પીિાથી અજીણદ મટે છે. 

લસણની કળી તેલમાું કકડાિીને ખાિાથી અથિા લસણની ચટણી બનાિીને ખાિાથી અરુચી-મુંદાસ્ગ્ન મટે છે. 

કોકમનો ઉકાળો કરી, ઘી નાખી, પીિાથી અજીણદ મટે છે. 

મેથી અને સિુા સરખે ભાગે લઈ, બન્ નેને શેકી, અધકચરા ખાુંડી, તેમાુંથી અધો અધો તોલો ફાકિાથી આફરો, ખાટાું 

ગચકારાું અને ઓડકાર મટે છે. 

પેટમાું ખબૂ જ આફરો થયો હોય, પેટ ઢોલ જેવુું થયુું હોય અને પેટમાું દુાખાિો થતો હોય તો ડૂુંટીની આજુબાજુ અને પેટ 

ઉપર હહિંગનો લેપ કરિાથી તરત આરામ થાય છે. 

લસણ, ખાુંડ અને વસિંધિ-મીઠુું સરખે ભાગે મેળિી, તેનાથી બમણુું ઘી મેળિી ખાિાથી અજીણદ આફરો મટે છે. 

ટામેટાુંને સહજે ગરમ કરીને વસિંધાલણૂ અને મરી છાુંટીને ખાિાથી અજીણદ મટે છે. 

મુંદાસ્ગ્ન ઉપર જમિાનુું શરૂ કરતાું પહલેાું ત્રણ-ચાર નાની ચમચી આદુના રસમાું લીંબનુાું છ-સાત ટીપાું નાખી તૈયાર 

કરેલુું દ્રાિણ પીને તરત જ જમિાનુું શરૂ કરી દેવુું, જેથી પેટમાું દાહ થિા ન પામે. 

આમદોષ માટે રીંગણાુંની સાથે પાકાું ટામેટાું, આદુ, લીલાું મરચાું, કોથમીર તથા ગરમ મસાલો સારી રીતે નાખી, તેલમાું 

રાઈ-મેથી-હીંગનો િઘાર કરી બનાિેલુું શાક દાળ-ભાત કે ખીચડી સાથે ખાિાથી અજીણદ મટે છે. 

(૬) શ્વાસ અને દમની તકલીફ : 

પાપડ પર આંકડાનુું દૂધ ચોપડવુું અને પછી તેને શેકીને ખાઈ જિાનો. દૂધ પાપડની એક બાજુ ચોપડવુું. રોજ એક એક 

પાપડ જ્યાું સધુી શ્વાસમાું રાહત ના થાય ત્યાું સધુી ખાિાનો. સાથે સાથે જો કબજીયાતની તકલીફ રહતેી હોય તો એક 

ચમચી હદિેલ પણ પીવુું. 

શ્વાસ તથા હડેકીમાું ગાજરના ચાર-પાુંચ ટીપા બુંને નસકોરામાું મકુિાથી રાહત થાય છે. 

ડુુંગળીના રસના ટીપા નાકમાું મકુિાથી હડેકી અને શ્વાસમાું લાભ થાય છે. 
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દમનો રોગી શ્વાસની તકલીફને લઈને બેચેન થઇ રહ્યો હોય ત્યારે એક પાકુું કેળું લઈને દીિાની જ્યોત પર ગરમ કરો. 

પછી તેને છોલીને તેના પર કાળા મરીનો ભકૂો ભભરાિીને દમના રોગીને ખિડાિી દો. રોગીને આરામ થઇ જશે. 

અંજીર અને ગોરખ આમલી પા પા તોલાના પ્રમાણમાું મેળિીને સિારે અને સાુંજે પાુંચ િાગે ચાિી ચાિીને ખાિાથી 

શ્વાસની તકલીફો દુર થાય છે. 

શ્વાસના(દમના) રોગમાું એક ભાગ પીપર સાથે બે ભાગ ગોળ મેળિી સિાર-સાુંજ લેિાથી સારો એિો ફાયદો થાય છે. 

શ્વાસના રોગમાું સિારે િહલેા ઉઠી એરપીલોમાું(હિા િાળું ઓશીકુું) હિા ભરો.આમ ચાર-પાુંચિાર હિા ભરો. એર પીલો 

ના હોય તો મોટો ફુગ્ગો પણ ચાલે.આમ કરિાથી તમારુું  હૃદય મજબતુ થાય છે અને દમમાું ઘણીજ રાહત થાય છે. 

શ્વાસની તકલીફ માટે પ્રાણાયામ જેિો બીજો કોઈ અકસીર ઈલાજ નથી. 

ઘી સાથે દળેલી હળદર ચાટી ઉપર ગરમ દૂધ પીિાથી દમમાું આરામ થાય છે. 

બે ચમચી આદુનો રસ મધ સાથે લેિાથી દમમાું રાહત થાય છે. 

રોજ ગાજરનો રસ પીિાથી દમનો રોગ જડમળૂમાુંથી મટે છે. 

દસ-પુંદર લવિિંગ ચાિીને તેનો રસ ગળિાથી દમ મટે છે. 

પુંદર-િીસ મરી િાટી મધ સાથે રોજ ચાટિાથી શ્વાસ મટે છે. 

ગાજરના રસનાું ચારપાુંચ ટીપાું નાકમાું નાખિાથી શ્વાસ મટે છે. 

તલુસીનો રસ ૩ ગ્રામ, આદુનો રસ ૩ ગ્રામ, એક ચમચી મધ હદિસમાું ત્રણ િાર સાથે લેિાથી શ્વાસ મટે છે. 

હળદળ અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ મધ સાથે લેિાથી શ્વાસ મટે છે. 

આમળાના અઢી તોલા રસમાું એક તોલો મધ, પા તોલો પીપરનુું ચણૂદ મેળિી લેિાથી શ્વાસ મટે છે. 

ગરમીથી થતા સકૂા દમ-શ્વાસ રોગમાું ઈસબગલુ ૪-૫ માસ સધુી મીઠા દૂધ સાથે વનત્ય લેિાથી દમ મટે છે. 

શ્વાસની તકલીફ ઉપર પુંદરેક મરીના દાણાનુું ચણૂદ મધમાું હદિસમાું બે િખત લેવુું. 

લસણનો રસ કાઢી ૧૦-૧૫ ટીપા નિશેકા પાણીમાું નાખીને લેિાથી દમમાું રાહત થાય છે.  

હળદર, મીરી અને અળદ એ ત્રણેને અંગાર પર નાુંખી ઘમુાડો લેિાથી દમમાું તરત રાહત મળે છે.  

એલચી, ખજૂર અને દ્રાક્ષ મધ સાથે ચાટિાથી દમ મટે છે.  
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દર રોજ થોડી ખજુર ખાઇ ઉપર ગરમ પાણી પીિાથી કફ પાતળો થઈને બહાર નીકળી જાય છે અને દમ મટે છે.  

બે ત્રણ સકુા અંજીર સિારે અને રાતે્ર દૂધમાું ગરમ કરીને ખાિાથી કફનુું પ્રમાણ ઘટે છે. અને દમ મટે છે.  

નાગરિેલના પાનમાું રતીભાર ફૂલિેલી ફટકડી ચાિિાથી દમ મટે છે.  

અજમો ગરમ પાણી સાથે લેિાથી શ્વાસમાું રાહત થાય છે.  

ફૂલિેલી ફટકડી અને સાકર સરખે ભાગે લઈ હદિસમાું યાર િખત અધો તોલો જેટલી ફાક્િાથી દમ મટે છે. 

પચાસ ગ્રામ સકૂા આમળા, પચાસ ગ્રા જીરુું  અને ૨૧ કાળા મરીને વમક્સરમાું િાટી લો. રોજ મધ સાથે પાુંચ ગ્રામ આ 

વમશ્રણ ચાટી જઈ તરત જ ઉપર એક ગ્લાસ હ ૂુંફાળું પાણી પી જાઓ. શરદી, કફ અને અસ્થમા જેિી લબમારીઓમાુંથી 

રાહત મળશે 

હડેકી અને શ્વાસ માટે તેલ, દહીં તથા ગરમ મસાલો સારી રીતે નાખી બનાિેલ રીંગણાુંન ુું શાક જિ કે ઘઉંની રોટલી કે 

ભાખરી સાથે ખાવુું. 

ગુંઠોડા ૨ ગ્રામ તથા સાકર ૪-૫ ગ્રામ મેળિી સિાર-સાુંજ ખાિાથી શ્વાસનુું દદદ  શમે છે. 

પીપરીમળૂ ખરલમાું ૨૪ કલાક સધુી સતત ઘ ૂુંટી લઈ, શીશી ભરી લો. તેમાુંથી ૨ ગ્રામ દિા મધમાું રોજ સિાર- સાુંજ 

ખાિાથી શ્વાસનુું દદદ  શમે છે. 

બે ત્રણ સકુા અંજીર સિેરો અને રાતે્ર દૂધમાું ગરમ કરીને ખાિાથી કફ્અનુું પ્રમાણ ઘટે છે. અને દમ મટે છે.  

ફૂલિેલી ફ્ટકડી અને સાકર સરખે ભાગે લઈ હદિસમાું યાર િખત અધો તોલો જેટલી ફાકિાથી દમ મટે છે. 

દમના ઉપાયો 

દમના ઉપાયો રોગના પ્રમાણ પર ઉપચાર આધાર રાખે છે. ઉપચારની દૃષ્ટીએ દદી સશક્ત, દુબદળ, િધારે પડતા કફ 

કે િાય ુપ્રકૃતીિાળા છે તે જોવુું. રોગ િધ ુઉગ્ર હોય અને કફનુું પ્રમાણ િધારે હોય તો િમન કરાિવુું. બહ ુજ ઉલટીઓ 

કરાવ્યા પછી જ પથય આહાર િીહારના પ્રયોગ સાથે અન્ય ઔષધીઓનો ઉપચાર કરિો જોઈએ. િમન કરાવ્યા પછી 

િીરેચન એટલે ઝાડો કરાિિાની ક્રીયા હાથ ધરિી જોઈએ. જો રોગી બહ ુજ અશક્ત હોય અને િમન કરાિવુું શક્ય ન 

હોય તો કફ બહાર કાઢનારી દિાની સાથે સાથે હળિા ઝાડા કરાિિાની દિાઓ આપિી જોઈએ. 

દમના ઉપાયો 

દમના ઉપાયો રોગના પ્રમાણ પર ઉપચાર આધાર રાખે છે. ઉપચારની દૃષ્ટીએ દદી સશક્ત, દુબદળ, િધારે પડતા કફ 

કે િાય ુપ્રકૃતીિાળા છે તે જોવુું. રોગ િધ ુઉગ્ર હોય અને કફનુું પ્રમાણ િધારે હોય તો િમન કરાિવુું. બહ ુજ ઉલટીઓ 
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કરાવ્યા પછી જ પથય આહાર િીહારના પ્રયોગ સાથે અન્ય ઔષધીઓનો ઉપચાર કરિો જોઈએ. િમન કરાવ્યા પછી 

િીરેચન એટલે ઝાડો કરાિિાની ક્રીયા હાથ ધરિી જોઈએ. જો રોગી બહ ુજ અશક્ત હોય અને િમન કરાિવુું શક્ય ન 

હોય તો કફ બહાર કાઢનારી દિાની સાથે સાથે હળિા ઝાડા કરાિિાની દિાઓ આપિી જોઈએ. 

ભોંયરીંગણીના ઉકાળામાું મગ પકાિી રોજ ખાિાથી દમ મટે છે.  

શરીરની પ્રકૃતી અનસુાર ઠુંડા કે ગરમ પાણીમાું ઘઉંનો ક્ષાર ૧-૧ ચમચો સિાર-સાુંજ લેિાથી દમ કાબમુાું રહ ેછે. એની 

પૌરુષત્િ પર માઠી અસર થતી હોિાથી પરુુષોએ પ્રયોગ સુંયમથી કરિો. ઘઉંનો ક્ષાર બજારમાું તૈયાર મળે છે.  

બે િરસ જુનો ગોળ અને સરસિનુું તેલ સરખા િજને લઈ બરાબર મસળીને રાખી મકુવુું અથિા દર િખતે તાજુ ું 

બનાિી બુંનેનુું કુલ િજન ૧ ગ્રામ થાય તેટલુું ચાટી જવુું. સિાર-સાુંજ નીયમીત આ પ્રયોગ કરિાથી થોડા દીિસોમાું 

દમ મટી જાય છે. આ પ્રયોગ ઘણો અસરકારક છે.  

૧૫-૨૦ મરી રોજ િાટીને મધમાું ચાટિાથી શ્વાસરોગમાું ફાયદો થાય છે.  

અજમો ગરમ પાણી સાથે પીિાથી શ્વાસનો હમુલો શાુંત થાય છે. અજમાનો અકદ પણ ફાયદો કરે છે.  

અજમો ચલમમાું ભરી ધમુ્રપાન કરિાથી શ્વાસનો હમુલો શાુંત થાય છે.  

આદુના રસમાું મધ મેળિી પીિાથી શ્વાસમાું ફાયદો થાય છે.  

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધિ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાું લેિાથી દમ મટે છે. (૯) એલચી, ખજુર અને 

દ્રાક્ષ મધમાું ચાટિાથી દમ મટે છે.  

કેળના ડોડિાનો કેસરયકુ્ત ભાગ કોતરી તેમાું રાતે્ર મરીનુું ચણુદ ભરી રાખી સિારે એ ડોડવુું ઘીમાું તળી ખાિાથી 

શ્વાસરોગ જલદી મટી જાય છે. (શ્વાસરોગ માટે આ પ્રયોગ ઉત્તમ છે.  

કોળાના મળુનુું ચણુદ સ ુુંઠના ચણુદ સાથે મેળિી દીિસમાું બેથી ત્રણ િાર લાુંબા સમય સધુી લેિાથી દમ મટે છે.  

કોળાનો અિલેહ ખાિાથી દમ મટે છે.  

લીંબનુા ૩ ગ્રામ રસમાું ૧૦ ગ્રામ મધ મેળિી ચાટિાથી ભયુંકર ખાુંસી મટે છે અને દમનો હુમલો તરત જ દબાઈ જઈ 

આરામ થાય છે.  

ગાજરના રસનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું બુંને નસકોરાુંમાું નાખિાથી શ્વાસમાું ફાયદો કરે છે.  

ગોળ સાથે સરસીયુું ખાિાથી શ્વાસરોગમાું ફાયદો થાય છે. (બુંને સરખા િજને લેિાું.)  
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બેથી ચાર સકુાું અંજીર સિારે અને સાુંજે દુધમાું ગરમ કરી ખાિાથી દમ મટે  છે.  

લસણનો રસ ૧૦ ગ્રામ, અને સ્િરભેદ મટે છે.  

સરગિાના પાનનો રસ પીિાથી શ્વાસનો હમુલો દુર થાય છે.  

દરરોજ થોડી ખજુર ખાઈ ઉપર ચાર-પાુંચ ઘુુંટડા ગરમ પાણી પીિાથી કફ પાતળો બનીને ગળફાના રુપમાું બહાર 

નીકળે છે, ફેફસાું સાફ બને છે અને દમ અને ખાુંસી મટે છે તથા લોહીની શદુ્ધી થાય છે.  

ખજુર, દ્રાક્ષ, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખે ભાગે લઈ તેનુું ચાટણ બનાિી દરરોજ ૨૦-૩૦ ગ્રામ ખાિાથી દમ 

સમાન ભાગે મીશ્રણ કરી ૧-૧ ચમચો ગરમ પાણી સાથે નીયમીત લેિાથી દમ મટે છે. 

નાની હરડે અને સુુંઠના ચણુદન ુું િાિડીંગનુું ચણુદ ૩ ગ્રામ, આદુનો રસ ૫ ગ્રામ અને સીંધિ ૧ ગ્રામ એક મહીના સધુી 

પાણી સાથે પીિાથી દમ, શ્વાસ અને શરદીમાું ફાયદો થાય છે.   

સુુંઠ અને ભોંયરીંગણીના ચણુદન ુું સમાન ભાગે મીશ્રણ કરી બબ્બે ગ્રામ સિાર-સાુંજ ગરમ પાણી સાથે લેિાથી દમ મટે 

છે.  

શ્વાસનો હુમલો થાય એટલે ઉપિાસ કરિા, જ્યાું સધુી કુંઈક આરામ ન જણાય ત્યાું સધુી એટલે કે એક-બે કે ત્રણ-ચાર 

ટુંક સધુી કશુું ખાવુું નહીં. માત્ર સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું પાણી પીવુું. જો કબજીયાત રહતેી હોય તો રાતે એક ચમચી સુુંઠનુું 

ચણુદ પાણી સાથે લેવુું. ઘણી રાહત જણાય એટલે પ્રિાહી ખોરાક લેિો. મગને બાફીને કાઢેલુું પાણી સિાર-સાુંજ બે 

િખત પીવુું. તેમાું થોડા મસાલા નાખિા. ધીમે ધીમે ખોરાક પર ચઢવુું. સારુું  લાગે તો ગરમ ખાખરા કે રોટલી લેિી. 

બાફેલાું શાક, ફળ લઈ શકાય. સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું દુધ લેતાું લેતાું ખોરાક પર ચઢવુું. દિા લેિાની જરુર લાગે તો 

શ્વાસકુઠાર નામની ટીકડી સિાર, બપોર, સાુંજ એક એક પીસીને મધમાું ઘુુંટીને ચાટી જિી. સુંપણુદ રાહત થાય ત્યારે 

રોજીંદા ખોરાક પર આિવુું. રાતે સયુાદસ્ત પહલેાું હલકો ખોરાક લેિો. હુમલો જ્યારે પણ થાય ત્યારે આ ઉપચાર ફરી 

કરિો.  

સીતોપલાદી ચણુદ ૩ ગ્રામ અને બાલસધુા ૨૫૦ મી.ગ્રા. મધમાું મેળિી સિાર-સાુંજ સતત છ મહીના કે તેથીયે િધારે 

સમય સધુી લેિાથી દમનો રોગ અંકુશમાું આિી જાય છે.  

પીપળાના સકુાું ફળનો બારીક પાઉડર ૧-૧ ચમચી સિાર, બપોર, સાુંજ પાણી સાથે લેિાથી દમ મટે છે. બધા પીપળાને 

ફળ આિતાું નથી, પણ અમકુ દેશી દિા રાખનારા પીપળાનાું સકુાું ફળ િેચતા હોય છે.  

માછલીમાું મૅગ્નેશીયમ હોય છે જે ફેફસાની ક્રીયા સધુારે છે. દમના ગુંભીર હુમલામાું મૅગ્નેશીયમથી કાબ ુમેળિી શકાય 

છે. આથી દમના રોગીઓએ દર સતતાહ ેમાછલી કે પાલકની ભાજી દીિસમાું એક િાર લેિી જોઈએ.  
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સમાન ભાગે સુુંઠ અને હરડેનુું ચણુદ એક એક ચમચી સિાર-સાુંજ પાણી સાથે નીયમીત લેિાથી દમ અને ખાુંસીની 

ફરીયાદ મટે છે.  

દરરોજ સિાર-બપોર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી હળદરનો પાઉડર હુુંફાળા પાણી સાથે લેિાથી દમ મટે છે. અન્ય દિા સાથે 

પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.  

ચોખ્ખી બાુંધાની હીંગ અને કપરુનુું બરાબર મીશ્રણ કરી ચણા જેિડી ગોળીઓ બનાિિી. દીિસમાું દર ચારેક કલાકે ૧-

૧ ગોળી ચસુતા રહિેાથી દમ મટે છે.  

દરરોજ સિારે મધ સાથે પહલેે દીિસે એક ચપટી, બીજે દીિસે બે ચપટી એમ પુંદરમા દીિસે પુંદર ચપટી સીંધિ 

ચાટિાથી દમ મટે છે. દમની ગુંભીર અિસ્થામાું દીિસમાું બે કે ત્રણ િખત પણ પ્રયોગ કરી શકાય.  

સરુોખારના પાણીમાું બીડીનાું પાન બોળી, સકુિી બીડી િાળીને પીિાથી અથિા અરડુસી કે ધતરુાના પાનની બીડી 

બનાિી પીિાથી અથિા અરડુસીની લાુંબી સકુી ડોડલી એક બાજુથી સળગાિી તેનો ધમુાડો બીડીની જેમ ખેંચિાથી 

દમમાું  લાભ થાય છે.  

તાજી દ્રાક્ષનો સોએક મીલીલીટર રસ ગરમ કરી દર ચારેક કલાકે હુુંફાળો-હુુંફાળો પીતા રહિેાથી દમનો વ્યાધી કાબમુાું 

આિે છે.  

સમાન ભાગે નમક(મીઠુું-સોડીયમ ક્લોરાઈડ) અને સોડા બાઈ કાબદ ૧-૧ ચમચી સિાર-સાુંજ લેિાથી શ્વાસનો હુમલો 

શાુંત પડે છે.  

રોજ ગાજરનો રસ પીિાથી દમનો રોગ મટે છે.  

લીંડીપીપર, પદ્મકાષ્ઠ, દ્રાક્ષ અને મોટી ભોંયરીંગણીના પાકા ફળના એક ચમચી ચણુદમાું બે ચમચી મધ અને એક ચમચી 

ઘી મેળિી સિાર-સાુંજ થોડા દીિસ લેિાથી દમ મટે છે.  

સમાન ભાગે બનાિેલા કાળી દ્રાક્ષ અને હરડેના ભકુાને એક ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળી અડધો કપ પાણી બાકી રહ ેત્યારે 

ગાળી ઠુંડુ પાડી એક ચમચી મધ અને એટલી જ સાકર નાખી પીિાથી દમના હમુલામાું રાહત થાય છે.  

હળદરનુું ચણુદ સિાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ ચમચી હુુંફાળા પાણી સાથે લેિાથી દમની તકલીફ મટે છે. હળદર બહુ ગરમ 

પડતી હોય તો એનુું પ્રમાણ ઓછું લેવુું. અન્ય દિા સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.  

ચાર-પાુંચ બદામ એક િાડકી પાણીમાું ઉકાળી ગરમ ગરમ પીિાથી દમમાું ફાયદો થાય છે. ઉકાળો તાજો બનાિીને જ 

પીિો. િાસી ઉકાળો ફરીથી ગરમ કરીને પીિો નહીં.  
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અરડુસાનાું સકુિેલાું પાન બીડીની જેમ ચલમ કે હકુ્કામાું ભરીને દીિસમાું ચારેક િખત-દર ત્રણ કલાકના અંતરે 

પીિાથી દમ-હાુંફની ફરીયાદ મટે છે.  

આંકડાના દુધના ત્રણથી ચાર ટીપાું એક પતાસા પર પાડી તેને સકુાિા દેવુું. પછી પતાસુું ખાઈ જવુું અને ઉપર એક 

કપ ગરમ ચા પીિી. શ્વાસ-દમ રોગમાું આ ઔષધ ઉપચારથી ફાયદો થાય છે.  દીિસમાું એક જ િખત આ ઉપચાર 

કરિો અને આિ્યક પરેજી પાળિી. બાળકોએ આ ઉપચાર કરિો નહીં.  

ભારુંગમળુ અને સુુંઠનુું સરખા ભાગે ચણુદ બનાિી આદુના રસ સાથે સિાર-સાુંજ લેિાથી દમ મટે છે.  

બહડેાુંની છાલના ટુકડા મોંમાું રાખી ચસુિાથી દમમાું અને ઉધરસમાું રાહત થાય છે.  

અરડુસીનો ઉકાળો ઠુંડો કરીને મધ નાખી પીિાથી દમનો રોગ શાુંત થાય છે. 

 

(૭) તાિ : 

તાિ ઉપર મરી અને કહરયાતાનુું ચણૂદ હદિસમાું બે િખત પાણી સાથે લેવુું. એક-બે હદિસમાું તાિ ઊતરી જશે. તાિનુું 

જોર િધારે હોય તો આ ચણૂદ હદિસમાું ત્રણ-ચાર િખત ગરમ પાણી સાથે લેવુું.  

તાિ ઉપર બીજો ઇલાજ તલુસીનાું પાનનો રસ અને મરીનુું ચણૂદ હદિસમાું બે િખત લેવુું. 

દરેક જાતના તાિ ઉપર મરીનુું ચણૂદ એક ચમચી બે ગ્લાસ પાણી અને બે ચમચી સાકર ભેળિી ઉકાળિા મકૂવુું. એક 

અષ્ટમાુંશ (૧/૮) બાકી રહ ેત્યારે ઉતારી લેવુું. આ ઉકાળો પીિાથી તાિ ઊતરે છે; જરૂર પડે તો બીજા હદિસે પણ આ 

ઉકાળો લેિો. 

દરરોજ સિારે અને રાતે એક-એક ચમચી જીરાનો પાઉડર લેિાથી જીણદજ્િર(તાિ) માું ફાયદો થાય છે. 

ગુંઠોડાનુું ચણૂદ એકથી બે ગ્રામ જેટલુું મધમાું ચાટીને ઉપરથી ગરમ દૂધ પીિાથી ટાહઢયો તાિ મટે છે. 

આજકાલ ફેલાતા લચકનગવુનયા જેિા તાિમાું પણ લીમડો તથા ઘીલોયને િાટીને પીિાથી અકસીર ઈલાજ થાય છે. શ્રી 

રામદેિજી મહારાજ (યોગશાસ્ત્રી) પણ લચકનગવુનયાના તાિમાું આ ઈલાજને અકસીર ગણાિે છે. 

સ ૂુંઠ, દેિદારૃ, ધાણા, નાની મોટી બુંને ભોંયરીંગણી, આ ઔષધીઓનો કિાથ- ઉકાળો બનાિીને તાિમાું પાચન માટે 

આપિો જોઈએ. 

તાિમાું ભખૂ લાગિા પર પ્રથમ લીંડીપીપર અને સ ૂુંઠથી પકિેલ પાણીમાું ધાણી મમરાની પેયા- સપૂ બનાિીને આપિી 

જોઈએ. તે જલદી પચી જાય છે અને તાિનો નાશ કરે છે 
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એક ચમચી તલુસીનો રસ અને બીલીના ફૂલની સાથે એક ચમચી મઘ ઉમેરી હદિસમાું બે િખત લેિાથી તાિમાું 

રાહત થાય છે. 

તાિમાું દ્રાક્ષ ઉત્તમ કાયદ કરે છે જે તરસ વછપાિે છે અને તાિથી ઉત્પન્ન થયેલી ગરમી પણ દૂર કરે છે. એક ગ્લાસ 

દ્રાક્ષનો જ્યસુ ½ ગ્લાસ પાણી સાથે લેિાથી ફાયદો થશે. 

નારુંગીનો [ઑરેંજનો] જ્યસુ. જેના સેિનથી પેશાબ િધારે થાય છે જેનાથી તાિની ગરમી દૂર થાય છે. નારુંગીનો રસ 

પાચન શસ્ક્ત િધારે છે અને ઈંફેક્શન સામે શસ્ક્ત િધારે છે. 

સખત તાિમાું બરફનાું પાણીમાું કોલન િોટર મેળિી તેના પોતા માથા પર મકૂિાથી તાિ ઉતરે છે 

તલુસી અને સરૂજમખુીનાું પાન િાટીને તેનો રસ પીિાથી બધી જાતના તાિ મટે છે. 

કશુું કારણ ન પકડાત ુું હોય અને શરીરમાુંઝીણો તાિ રહતેો હોય તો ખારેક, સ ૂુંઠ, કાળી દ્રાક્ષ, સાકર, ઘી, દૂધમાું નાખી દૂધ 

ઉકાળીને ઠુંડુ થયે પીવુું. ખારેક [સકુિેલુું ખજૂર] લોહીમાુંથી વપત્ત કાઢી તેને સ્િચ્છ કરે છે.  

તાિ ઉતારિા ધાણાનુું પાણી અને સાકર પીઓ. પરસેિો િળશે તો તાિ ઉતરશે. 

અજમો, તલુસીના પાનનુું ચણૂદ અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ સમાન ભાગે લઈ તેમાું મધ નાખીને પીિાથી તાિમાું ફાયદો થાય છે. 

(૮) જીિજ ુંતનુા ડુંખ:પેટમાું ઝેર:નશો  

 જ્યાું વિછી કરડયો હોય ત્યાું થોડુું ખોતરી લોહી કાઢી પછી એના પર આંકડાનુું દૂધ ચોપડિાથી ઝેર ઉતરી જાય છે. 

વિછીના ડુંખ પર ખાખરાનુું (કેસડુો) બીજ આંકડાના દૂધ સાથે ઘસીને ચોપડિાથી ઝેર ઉતરે છે અને ડુંખની િેદના 

ઓછી થાય છે. 

જીરાને-વસિંધાલુુંણને ઘી સાથે લસોટવુું સારી રીતે બારીક લસોટીયા પછી જરાક ગરમ કરીને વિછીના ડુંખ પર લેપ 

કરિાથી સારી એિી રાહત થાય છે. 

િીંછીના ડુંખ ઉપર કાુંદો કાપી બાુંધિાથી િીંછીનુું ઝેર ઉતરે છે. 

િીંછીના ડુંખ ઉપર મધ ચોપડિાથી બળતરા ઓછી થાય છે અને ઝેર ઉતરે છે. 

િીંછી કરડયો હોય તો સ ૂુંઠને પાણીમાું ઘસી સ ૂુંઘિાથી િીંછીનુું ઝેર ઉતરે છે. 

િીંછી કરડયો હોય તો ફૂદીનાનો રસ પીિાથી કે ફૂદીનાનાું પાન ખાિાથી ઝેર ઉતરે છે. 
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િીંછીનાું ડુંખિાળો ભાગ મીઠાના પાણી િડે િારુંિાર ધોિાથી િીંછીનુું ઝેર ઉતરે છે. 

િીંછીના દુંશસ્ થાન ઉપર મતૂ્રનુું માલલશ કરિાથી લાભ થાય છે. 

તાુંદળજાનો રસ સાકર સાથે પીિાથી િીંછીનુું ઝેર ઉતરે છે. 

િીંછી કરડયો હોય તો કેરોસીનમાું ફટકડીનો ભકૂો નાખી ચોપડિાથી પીડા મટી જશે. 

મધમાખીના ડુંખ ઉપર મીઠુું ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

મધમાખીના ડુંખ ઉપર તપકીર અથિા ઝીણી દળેલી તમાકુ ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

ભમરીના ડુંખ ઉપર કાુંદાનો રસ ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

કાનખજૂરાના ડુંખ ઉપર કાુંદો અને લસણ િાટીને ચોપડિાથી ઝેર ઉતરી જાય છે. 

કાનખજૂરો કાનમાું ગયો હોય તો સાકરનુું પાણી કરી કાનમાું નાખિાથી કાનખજૂરો નીકળી જશે અને આરામ થશે. 

કાનખજૂરો, બગાઈ જેિા જીિજ ુંત ુકાનમાું ગયા હોય તો મધ અને તેલ ભેગા કરી કાનમાું નાખિાથી નીકળી જશે અને 

આરામ થશે. 

કોઈપણ ઝેરી જીિજ ુંત ુકરડ્ુું હોય તો તરત જ તલુસીના પાનને પીસીને ડુંખ ઉપર મસળિાથી ઝેરની અસર નાબદુ 

થાય છે. 

કોઈપણ ઝેરી જીિજ ુંતનુા ડુંખ ઉપર મીઠા લીમડાનાું પાન િાટીને ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

કાચની શીશીમાું ૨૦ તોલા કેરોસીનમાું ૧ તોલો સરવસયુું તેલ નાખીને તડકે મકૂવુું. કોઈપણ જીિજ ુંતનુા ડુંખ ઉપર આ 

વમશ્રણ લગાડવુું. 

કઈ કરડિાથી સોજો આવ્યો હોય તો કાળીજીરી અને આંબા હળદર સરખા ભાગે લઈ ગૌમતુ્ર અથિા પાણીમાું લસોટી 

એનો લેપ કરિાથી સોજો ઉતરી જાય છે. 

હળદરમાું વિષનાશક ગણુ પણ હોય છે. જો કોઈ ઝેરી જીિજ ુંત ુકરડે તો હળદર ઘસીને લેપ તૈયાર કરિો. અને તેને 

ગરમ કરીને લગાિિો. 

ભમરા,માુંખી તથા જીિડાના ડુંખ ઉપર અધેડાના પાન િાટી લેપ કરિાથી રાહત થાય છે. 

મચ્ છરો કે કીડી-મકોડાના ડુંખ ઉપર લીંબનુો રસ ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 
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મચ્ છરના ડુંખ ઉપર ચનૂો લગાડિાથી પીડા મટે છે. 

મચ્છર કરડી ગયા હોય તે ભાગ પર વિનેગારમાું ડુબાડેલુું રૂનુું પમૂડુું લગાડો, જલદી રાહત મળશે. 

કીડી-મુંકોડાના ડુંખ ઉપર લસણનો રસ ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

ગરોળી કરડે તો સરવસયાનુું તેલ અને રાખ મેળિીને ચોપડિાથી ઝેર ઉતરે છે. 

ઉંદર કરડયો હોય તો ખોરુું કોપરુું મળૂાના રસમાું ઘસી ચોપડિાથી પીડા મટે છે. 

સાપ કરડે ત્ યારે દસથી િીસ તોલા ચોખ્ ખ ુઘી પીવુું. પુંદર વમવનટ પછી નિશેકુ પાણી પી શકાય એટલુું પીિાથી ઉલટી 

થઈને ઝેર બહાર નીકળી જશે. 

સાપ કે િીંછી કરડયો હોય તો ડુંખ ઉપર લસણ િાટીને ચોપડિાથી અને લસણનો બે ચમચા જેટલો રસ મધમાું મેળિી 

ચાટિાથી તરત રાહત થાય છે અને ઝેર ઉતરે છે. 

િાુંદરો કરડયો હોય તો ઘા ઉપર કાુંદો અને મીઠુું પીસીને ચોપડિાથી આરામ થાય છે. 

હડકાયુું કતૂરુું  કરડે તો તેના વિષ ઉપર લસણ િાટીને લેપ કરિો. લસણ ઉકાળીને પીવુું અને ખોરાકમાું લસણ ખાવુું. 

મધમાખી, તીડ, લાલ કે કાળી કીડી, માુંકડ, મચ્છર જેિાું જ ુંતઓુ મોટી સુંખ્યામાું કરડિાથી શરીર લાલઘમુ થઈ ગયુું 

હોય, અસહ્ય દાહ થતો હોય ત્યારે ગરમ કે ઠુંડા પાણીમાું ખાિાનો સોડા નાખી સ્નાન કરવુું. અથિા સોડા-બાય-કાબદિાળા 

ઘટ્ટ ઠુંડા પાણીમાું પાતળું કપડુું ભીંજિી ડુંખ પર તે મકુિાથી લાભ થશે.  

તરત જ તલુસીનાું પાન િાટીને ડુંખ પર લગાિિાથી ઝેરની અસર નાબદુ થાય છે. 

પેટમાું ઝેર 

૫ ગ્રામ િાટેલી રાઈ અને ૫ ગ્રામ મીઠુું ગરમ પાણીમાું મેળિી પીિાથી ઉલટી થઈ ઝેર બહાર નીકળી જાય છે.  

રાઈનો એક ચમચો લોટ ઠુંડા પાણીમાું પીસી ૪૦૦-૫૦૦ મી.લી. પાણીમાું મેળિી પાિાથી ઉલટી થઈ ખાધેલુું ઝેર 

બહાર નીકળી જાય છે. 

દારુનો નશો 

૨૦ ગ્રામ ગાયના ઘીમાું ૨૦ ગ્રામ સાકર મેળિી પીિાથી દારુનો નશો ઉતરે છે.  

કાકડી ખાિાથી અથિા કાકડીનો રસ અને ડુુંગળીનો રસ પીિાથી દારુનો નશો ઉતરી જાય છે.  
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કોળાનો રસ ગોળ નાખી પીિાથી દારુનો નશો ઉતરે છે.  

ખજુરને પાણીમાું પલાળી મસળીને પીિાથી દારુનો નશો ઉતરે છે. 

લીંબનુ ુું શરબત પીિડાિિાથી નશો ઉતારે છે  

(૯) પેશાબ-પથરીના રોગો : 

દસ ગ્રામ અજુ દનની છાલનો કિાથ બનાિીને પીિાથી બુંધ થયેલો પેશાબ છૂટે છે. પેશાબમાું પરુું આિતુું હોય તો તે 

પણ બુંધ થાય છે. 

જો કોઈનો પેશાબ બુંધ થઇ ગયો હોય તો મતુ્રવપિંડિાળા ભાગપર સાધારણ હુુંફાળા,સહન થાય એિા ગરમ પાણીની 

ધાર(રેડિાથી) કરિાથી મતૂ્રની છૂટ થાય છે. 

પેશાબ ઉતરતો નાું હોય તો ગોખરુું ઉકાળીને પીવુું અથિાતો જિખાર ફાકીને ઉપર પાણી પીવુું. 

િહરયાળીના શરબતના સેિનથી પેશાબના અટકાિમાું રાહત રહશેે. 

પેશાબની અટકાયત કે અલ્પતામાું જેઠીમધ અને ગોખરુનો ઉકાળો કરી પીિો. 

પેશાબની બળતરા અને પેશાબના અટકાિમાું રસાયણ ચણૂદ સાથે સાકર મેળિી લેિી. 

ઘી અને ગોળ સાથે આમળાુંના ચણૂદની ગોળીઓ બનાિી લેિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે. 

પેશાબમાું, ઝાડામાું, હાથ-પગના તલળયામાું, આંખોમાું, છાતીમાું ક્યાય પણ બળતરા થતી હોય તો જેઠીમધ અને 

શતાિરી એક એક તોલો લઈ બરાબર મીક્ષ કરી તેનાું ત્રણ ભાગ કરિા. એક એક ભાગ હદિસમાું ત્રણ િાર ગાયના ઘી 

અને સાકર સાથે ચાટી જિા. થોડા હદિસ તીખા,ખાટા પદાથો અને ભાત નો ત્યાગ કરિો. દસેક હદિસમાું બળતરા 

શાુંત થઇ જશે. 

બહમુતૂ્રતાની તકલીફ ઉપર રાતે સતૂી િખતે એક નાની ચમચી અજમાનુું ચણૂદ એક નાની ચમચી તલ સાથે ચાિીને 

સવૂ ુું. 

પેશાબ અટકી-અટકીને આિતો હોય તો એલચી દાણાનુું ચણૂદ મધ સાથે આપવુું. 

૫૦ ગ્રામ કારેલાુંનાું પાનના રસમાું થોડી હીંગ ભેળિી પીિાથી પેશાબ ખલૂીને આિે છે અને મતૂ્રઘાત દૂર થઈ જાય છે. 

મતૂ્રાશયના રોગમાું દૂધમાું ગોળ મેળિીને પીિાથી મતૂ્રાશયના બધા રોગ શાુંત થાય છે. 
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તાુંદલજાનો રસ સાકર નાુંખી પીિાથી હાથપગની તથા પેશાબની બળતરા મટે છે. 

પેશાબની સમસ્યામાું બે ચમચા તજ પાઉડર અને એક ચમચો મધ લઇ તેને એક ગ્લાસ હ ૂુંફાળા પાણીમાું નાખી 

પીિાથી રાહત થશે. 

પેશાબ ઓછો આિિો એ પણ એક જાતનો રોગ છે. પેશાબ ઓછો આિિાની ફહરયાદ હોય, તો બે નાની એલચીનો 

પાિડર ફાકી દૂધ પીિો. આમ લેિાથી છૂટથી પેશાબ આિે છે અને મતુ્ર-દાહ પણ બુંધ થઈ જાય છે. 

જો આપને પથરીનો દુખાિો ખબૂ સતાિતો હોય અને તમે તેનાથી છટકારો મેળિિા માુંગતા હોિ 

તો અજમાિી જૂઓ આ ઉપાય. 

લીંબનુા રસમાું વસિંધિ-મીઠુું મેળિીને ઊભાું ઊભાું પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

ગોખરુનુું ચણૂદ મધમાું ચાટિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

નાલળયેરના પાણીમાું લીંબનુો રસ મેળિી રોજ સિારે પીિાથી પથરીમાું રાહત થાય છે. 

દરરોજ હદિસમાું એક િખત કળથીનો જમાિામાું ઉપયોગ કરો, (આ એક કઠોળ છે) 

પાણી અને છાશ જેિો લલસ્ક્િડ પદાથદ િધમુાું િધ ુપીિાનુું રાખો 

પેશાબ 

સિાર-સાુંજ ભોજન પછી બબ્બે પાકાું કેળાું ખાિાથી િધ ુપડતો પેશાબ થિાની તકલીફ મટે છે. (છાુંટ પડેલાું કેળાું 

બરાબર પાકેલાું ગણાય.  

બોરડીનાું કુમળાું પાન અને જીરુું મેળિી પાણીમાું ઘુુંટી તેનો રગડો કરી ગાળીને પીિાથી ગરમીથી રોકાયેલો પેશાબ 

સાફ ઉતરે છે.  

મળુાના પાનના રસમાું સોડા-બાય-કાબદ મેળિીને પીિાથી પેશાબ સાફ આિે છે.  

સીતાફળીનુું મળુ પાણીમાું ઘસી પીિાથી બુંધ થયેલો પેશાબ છટે છે.  

ફોતરાું સાથેની ૧થી ૧.૫ ગ્રામ એલચી ખાુંડી ૧૦૦ ગ્રામ પાણી અને ૨૦૦ ગ્રામ દુધમાું ઉકાળી, બેચાર ઉભરા આિે 

ત્યારે ઉતારી, ઢાુંકી દઈ ઠુંડુું થયા બાદ સાકર મેળિી, અધાદ અધાદ કલાકે ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ પીિાથી પેશાબ છટે છે, અને 

મતુ્રાઘાત(પેશાબની અટકાયતનો રોગ) મટે છે.  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 50 

 

એલચીદાણા અને સુુંઠ સમભાગે લઈ, દાડમના રસમાું કે દહીંના નીતયાદ પાણીમાું સીંધિ મેળિી પીિાથી પેશાબ છટે છે 

અને મતુ્રાઘાત મટે છે.  

એલચીનુું ચણુદ મધમાું મેળિી ચાટિાથી મતુ્રકચૃ્ર(અટકી અટકીને ટીપે ટીપે પેશાબ થિાનો રોગ) મટે છે.  

તડબચુનાું બી પીસી ૧૫ ગ્રામ પાણીમાું સાકર ભેળિી પીિાથી અને તડબચુની છાલ પીસી પેઢા પર લેપ કરિાથી 

પેશાબની છટ થાય છે.  

પેશાબ ઓછો આિતો હોય, બળતરા સાથે આિતો હોય કે પેશાબ અંગે કોઈ તકલીફ જણાય તો ગોખરુનો ભકુો પાણી 

સાથે લેિાથી ઘણી રાહત થાય છે.  

ગરમ દુધમાું ગોળ ઓગાળી પીિાથી પેશાબના રોગો મટે છે.  

તાજો નીરો પીિાથી પેશાબના રોગો મટે છે.  

પેશાબ પરેુપરુો નીકળી જતો ન હોય એમ લાગે તો પેશાબ કયાદ પછી ૧૦ થી ૧૨ િખત પેશાબ કરિા જોર કરો અને 

છોડી દો. પેટ ઉપર પણ આ િખતે દબાણ કરો. બે મહહનામાું મતુ્રાશય(બ્લેડર)ના અને નીચેના સ્નાય ુમજબતુ થશે 

અને પેશાબ બરાબર થશે. 

 

પેશાબ માગે બળતરા 

ભાતના ઓસામણમાું થોડુું દુધ અને થોડી ખાુંડ મેળિી રોજ થોડા દીિસ સધુી લેિાથી પેશાબ માગે થતી બળતરા મટી 

જાય છે. અન્ય આહાર જોડે આ આહાર દરરોજ બુંને સમય નીયમીત લેતા રહવે ુું. મધપુ્રમેહના વ્યાધીમાું પણ મયાદદીત 

પ્રમાણમાું સેિન કરી શકાય.  

ઉમરાનુું પાન તોડી તેમાુંથી નીકળતુું દુધ સાકરમાું મેળિી ખાિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે. (૩) એક ડુુંગળી છીણી 

એક ગ્લાસ પાણીમાું અડધુું પાણી બળી જાય ત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળીને દીિસમાું ત્રણેક િખત પીિાથી એકાદ 

અઠિાડીયામાું પેશાબની બળતરા મટે છે. પ્રયોગ િધ ુલુંબાિિો હોય તો લુંબાિી શકાય.  

નાળીયેરના પાણીમાું ગોળ અને ધાણાનુું ચણુદ મેળિી શરબત જેવુું બનાિી પીિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

૪૦ ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ ઠુંડા પાણીમાું રાતે્ર પલાળી રાખી સિારે મસળી, ગાળી, થોડા જીરુની ભકુી નાખી પીિાથી પેશાબની 

ગરમી મટે છે.  

કેળનુું ૪૦-૫૦ ગ્રામ પાણી ગરમ કરેલા ઘીમાું નાખીને પીિાથી બુંધાયેલો પેશાબ તરત જ છટી જાય છે.  
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પેશાબ અટકી અટકીને થિો, િધ ુથિો કે બળતરા સાથે થિો િગેરેમાું તલ ખાિાથી લાભ થાય છે.  

પેશાબ ઓછો આિતો હોય, બળતરા સાથે આિતો હોય, અટકી અટકીને આિતો હોય તો િડનાું સકુાું પાુંદડાુંનો ઉકાળો 

પીિો.  

અળિીના પાનનો રસ ત્રણ દીિસ પીિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

એલચીને આમળાુંના રસ કે તેના ચણુદ સાથે લેિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

કાકડીના કચુુંબરમાું લીંબનુો રસ, થોડુું જીરુનુું ચણુદ અને સાકર નાખી ખાિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

ચીકુ સાકર સાથે ખાિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

લીંબનુા રસમાું જિખાર મેળિી પીિાથી પેશાબની બળતરા મટે છે.  

અતીશય ગરમ પેશાબ પડતો હોય તેમ જ પેશાબ ખબુ િાસ મારતો હોય તો એ દુધ સાથે ચ્યિનપ્રાશ લેિાથી બેએક 

અઠિાડીયામાું દુર થાય છે.  

પીિાના સોડામાું દુધ મેળિી તરત જ પી જિાથી એકદમ પેશાબ થઈ પેશાબે ગરમી હોય તો તે શાુંત થાય છે. 

પેશાબની અટકાયત 

૫૦ ગ્રામ કારેલીનાું પાનનો રસ જરાક હીંગ મેળિી પીિાથી પેશાબની છટ થઈ મતુ્રાઘાત મટે છે.  

કાકડીનાું બી, જીરુું અને સાકર િાટી પાણીમાું મેળિી પીિાથી મતુ્રાઘાત મટે છે. ૧ ગ્રામ મીઠુું ૧૦૦ થી ૨૦૦ મી.લી. 

ઠુંડા પાણીમાું મેળિી રોજ સિારે પીિાથી મતુ્રાિરોધ તથા મતુ્ર ગુંદુ હોય તો તે મટે છે.  

મીઠા લીમડાના પાનના ૪૦ ગ્રામ રસમાું ૧ ગ્રામ એલચીનુું ચણુદ નાખી પીિાથી મતુ્રાિરોધ દુર થઈ પેશાબ સાફ થાય 

છે.  

મળુાના પાનના રસમાું સોડા-બાય-કાબદ મળિીને પીિાથી મતુ્રાિરોધ મટે છે.  

કુમળા મળુાના પાનના રસમાું સરુોખાર (પોટે્યમ નાઈટે્રટ) નાખી ડુુંટી પર લેપ કરિાથી મતુ્રાઘાત મટે છે.   

હીંગને િરીયાળીના અકદમાું આપિાથી મતુ્રાિરોધમાું ફાયદો થાય છે.  

મતુ્ર ટીપે ટીપે ઉતરવુું, પેઢામાું દુ:ખાિો જેિાું દદોમાું સાદુ ગરમ પાણી અથિા ગોખરુું  કે ધાણા નાખી ગરમ કરેલુું પાણી 

પીિાથી લાભ થશે.  
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જિ પેશાબ િધારે છે. િધ ુપડતો પેશાબ થિો, રાતે્ર પેશાબ માટે ઉઠવુું, બાળકો પથારીમાું પેશાબ કરે િગેરે તકલીફોમાું 

ઉમરાનુું દુધ અને ફળ લાભ કરે છે.  

ખલુાસાથી પેશાબ ન થતો હોય તો તડબચુનાું બીની ૧૫ ગ્રામ મીંજ પીસી પાણીમાું મેળિી સાકર નાખી પીિાથી તથા 

તડબચુની છાલ પીસી પેઢા પર લેપ કરિાથી પેશાબ છટે છે.  

દોઢ કપ દુધમાું એટલુું જ પાણી અને થોડી ખાુંડ નાખી ચાર-પાુંચ એલચીના દાણા છોતરાું સાથે િાટીને નાખિા. પાુંચ 

ઉભરા પછી ઉતારી ઠયાદ પછી ગાળીને પીિાથી કષ્ટ સાથે ટીપે ટીપે થતા પેશાબમાું લાભ થાય છે.  

એક-એક કપ દુધ સાકર અથિા ગોળ નાખી દર ૩-૪ કલાકે પીિાથી મતુ્રાિરોધની તકલીફ મટે છે. 

બહુમતુ્ર 

અજમો અને તલ એકત્ર કરી, પીસીને ફાકી મારિાથી બહમુતુ્ર રોગ મટે છે.  

આદુનો રસ અને ખડી સાકર પાણીમાું નાખી પીિાથી બહુમતુ્ર મટે છે.  

આમલીના દસ-બાર કચકુાને પાણીમાું પલાળી રાખી, ઉપરનાું ફોતરાું કાઢી નાખી, સફેદ મીંજ દુધ સાથે િાટી રોજ 

સિારે પીિાથી સોમરોગ (િધ ુપડતો પેશાબ થિાનો રોગ) મટે છે.  

આમળાનુું ચણુદ સાકર સાથે ખાિાથી બહમુતુ્ર મટે છે.  

આમળાના ૨૦ ગ્રામ રસમાું એક પાકુું કેળું છુંદીને મેળિી ૫ ગ્રામ સાકર નાખી ખાિાથી સ્ત્રીઓનો બહમુતુ્રનો રોગ મટે 

છે.  

દરરોજ રાતે્ર સિુાના એક કલાક અગાઉ ચારેક નુંગ ખજુર ચાિીને ખાઈ ઉપર એક કપ દુધ પીિાથી રાતે પેશાબ 

કરિા ઉઠવુું પડત ુું નથી.  

પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી પીપરનુું ચણુદ ભભરાિી ખાિાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  

પાકા અનનાસની છાલ અને અંદરનો કઠણ ભાગ કાઢી નાખી બાકીના ભાગનો રસ કાઢી, જીરુ, જાયફળ, પીપર અને 

સુંચળની ભકુી તથા સહજે અંબર નાખી પીિાથી બહુમતુ્રનો રોગ મટે છે.  

મેથીની ભાજીનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ કાઢી ૧.૫ ગ્રામ કાથો અને ૩ ગ્રામ સાકર મેળિી પીિાથી બહમુતુ્રનો રોગ મટે છે.  

પાકાું કેળાું સારા એિા પ્રમાણમાું ખાિાથી બહુમતુ્ર મટે છે.  

િડની છાલનો ઉકાળો દીિસમાું ચાર-પાુંચ િાર ૧-૧ ગ્લાસ ભરીને પીિાથી  બહુમતુ્રની તકલીફ મટે છે.  
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એક ચમચો શીંગોડાનો લોટ, એક ચમચો સાકરનુું ચણુદ અને એક ચમચી ઘી સિારે નરણા કોઠે તથા સાુંજે નીયમીત 

લેતા રહિેાથી બહુમતુ્રની ફરીયાદ મટે છે.  

િારુંિાર પેશાબ માટે જવુું પડત ુું હોય તો રોજ પા(૧/૪) ચમચી અજમાનુું ચણુદ સોપારી જેટલા ગોળ સાથે સિારે અને 

રાતે્ર ખબુ ચાિીને ખાવુું. એનાથી થોડા  દીિસોમાું પેશાબનુું પ્રમાણ પિુદિત ્થઈ જશે. ડાયાબીટીસ હોય તેમણે આ 

ઉપચાર કરિો નહીં. મોટી ઉંમરના જે બાળકો રાતે્ર ઉંઘમાું પથારીમાું પેશાબ કરી જાય છે તેઓએ પણ આ ઉપચાર 

થોડા દીિસ કરિો જોઈએ. આની સાથે જો કાળા તલ, અજમો અને ગોળ આપિામાું આિે તો જલદી સાજા થઈ જાય 

છે. જેમને િારુંિાર શીળસ નીકળતુું હોય તેમને પણ આ ઉપચાર ઉપયોગી થાય છે.  

તાજાું પાકાું આમળાુંના ચારથી છ ચમચી રસમાું બે ચમચી સાકર અને એક પાકુું કેળું છુંદીને મીશ્ર કરી સિાર-સાુંજ 

લેિાથી થોડા દીિસમાું સ્ત્રીઓનો સોમરોગ મટે છે.  

મતુ્રમાગદના રોગો મટાડિા માટે સરખા ભાગે ગળો, ગોખરુું , આમળાું અને પનુનદિાનો ભકુો કરી એક ચમચી આ ભકુાનો 

ઉકાળો સિાર-સાુંજ પીિો. 

મતુ્રના રોગોનો એક ઉપાયા પનુનદિા એટલે કે સાટોડી, ગળો, સ ૂુંઠ, ગોખરુું , હરડે, બહડેા અને આમળા આ દરેક ઔષધો 

પચ્ચીસ પચ્ચીસ ગ્રામ લઈ તેને ખબૂ ખાુંડી િસ્ત્રગાળ ચણૂદ કરીને બાટલી ભરી લેિી. અડધીથી એક ચમચી જેટલુું આ 

ચણૂદ સહજે નિશેકા પાણી સાથે સિારે અને રાતે્ર લેિામાું આિે તો પ્રમેહ, મતૂ્રધાત, મતૂ્રાવતસાર, મતૂ્રદાય, મતૂ્રાિરોધ, 

સોમરોગ, પથરી રક્તમતૂ્રતા અન્ષ્ટલા એટલે પ્રોસ્ટેટ જેિા મતૂ્રતુંત્રને લગતા ઘણાું વિકારો શાુંત થાય છે. 

પથરી ના આયિેુદ ઉપચારો: 

ડુુંગળીના રસમાું ખાુંડ મેળિીને શરબત બનાિો અને પથરીના પીહડત વ્યસ્ક્તને પીિડાિો. તેને ખાલી પેટે જ પીિો. 

મતૂ્રાશયમાું પથરી નાના-નાના કણોના રૂપમાું બહાર વનકળી જશે. પરુંત ુું એક િાતનુું ધ્યાન રાખવુું કે તેનુું િધ ુસેિન ન 

કરવુું 

લીંબનુા રસમાું વસિંધિ-મીઠુું મેળિીને ઊભાું ઊભાું પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

ગાયના દૂધની છાશમાું વસિંધિ-મીઠુું નાખીને ઊભાું ઊભાું રોજ સિારે ૧૨ હદિસ સધુી પીિાથી પથરી પેશાબ િાટે 

બહાર નીકળી જાય છે અને આરામ થાય છે. 

ગોખરુનુું ચણૂદ મધમાું ચાટિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

ટુંકણખારને બારીક િાટી તેનો ભકૂો પાણી સાથે ફાકિાથી પથરીનો ચરૂો થઈ પેશાબ િાટે નીકળી જાય છે. 

નાલળયેરના પાણીમાું લીંબનુો રસ મેળિી રોજ સિારે પીિાથી પથરી મટી જાય છે. 
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કારેલાુંનો રસ છાશ સાથે પીિાથી પથરી મટી જાય છે. 

મળૂાના પાનનો રસ કાઢી, તેમાું સરુોખાર નાખી, રોજ પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

પાલખની ભાજીનો રસ પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

જૂનો ગોળ અને હળદર છાશમાું મેળિીને પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

કાળી દ્રાક્ષનો ઉકાળો પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે. 

કળથી ૫૦ ગ્રામ રાતે્ર પલાળી રાખી, સિારે મસળી, ગાળી એ પાણી રોજ સિારે પીિાથી પથરી મટે છે. 

કળથીનો સપુ બનાિી તેમાું ચપટી સરુોખાર મેળિી પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે અને પથરીને લીધી થતી ભયુંકર 

પીડા મટે છે. 

મળૂાનાું બી ચાર તોલા લઈ અધો શેર પાણીમાું ઉકાળિાું, અધુદ પાણી બાકી રહ ેત્ યારે ઉતારી પાણી પીિાથી પથરી 

ઓગળી જાય છે. 

ઘઉં અને ચણાને સાથે ઉકાળીને, તેના ઉકાળામાું ચપટી સરૂોખાર નાખી ઉકાળી પીિાથી ભાુંગીને ભકૂો થઈ જાય છે. 

મેંદીનાું પાનનો ઉકાળો પીિાથી પથરી મટી જાય છે. 

મકાઈના દાણા કાઢી લીધા પછી ખાલી ડોડાને બાળી, તેની ભસ્ મ બનાિી, ચાળીને આ ભસ્ મ ૧ ગ્રામ જેટલી સિાર-સાુંજ 

પાણી સાથે લેિાથી પથરીનુું દદદ  પેશાબની અટકાયત મટે છે. 

બડી દૂધ (દૂધેલી) નાું પાન પાુંચ તોલા તથા મેંદીનાું પાન પાુંચ તોલા લઈ બુંનેને અલગ અલગ િાટી રસ કાઢિો 

અને બુંને રસ કાુંસાના િાસણમાું નાખી દોઢ તોલો ગોળ ઉમેરી ઉકાળવુું, રસ ઠુંડો થાય પછી બે ભાગ કરી એક ભાગ 

સિારે અને એક ભાગ સાુંજે ત્રણ હદિસ સધુી પીિો. પેશાબ લાલ આિે તો ગભરાિવુું નહીં. ત્રીજા હદિસે પથરી બારીક 

પાઉડર થઈ પેશાબ િાટે બહાર આિશે. 

કાુંદાના ૨૦ ગ્રામ રસમાું ૫૦ ગ્રામ ખાુંડેલી વમસરી ખાુંડ ભેળિીને ખાિાથી પથરી તટૂી જઈને પેશાબ દ્વારા નીકળી જાય 

છે. 

દૂધીના બી પેશાબ સાફ લાિે છે અને પથરી તોડિામાું મદદ કરે છે. 

કારેલાુંન ુું શાક ખાિાથી અને તેનો રસ થોડા હદિસો સતત પીિાથી મતૂ્રાશયની પથરી તટૂી જાય છે અને પેશાબ િાટે 

બહાર નીકળી જાય છે. 
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રીંગણાુંન ુું શાક ખાિાથી પેશાબની છૂટ થાય છે, શરૂઆતની નાની (ફરજ કે િાતજ) પથરી ઓગળી જાય છે.  

પથરીના રોગમાું દદીને પપૈયાના થડની ૨૦ ગ્રામ છાલને ૨૦૦ ગ્રામ પાણીમાું લસોટી, િાટીને ગાળી લો. દદીને જ્યારે 

જ્યારે તરસ લાગે ત્યારે આ પાણી આપો. આ પ્રયોગ સતત ૨૧ હદિસ કરિાથી પથરી આપોઆપ ભાુંગીને નીકળી 

જશે. 

છાશમાું હળદર અને જુનો ગોળ મેળિીને વનયવમત પીિાથી પથરી ઓગળી જાય છે.  

નાલળયેરના પાણીમાું લીંબનુો રસ મેળિીને પીિાથી પથરીની તકલીફમાું રાહત થાય છે 

ચાર ગ્રામ ગોખરુનુું ચણૂદ મધમાું મેળિીને સિાર-બપોર-સાુંજ ચાટવુું અને એની ઉપર એક થી દોઢ કપ ઘેટીનુું દૂધ 

પીિાથી એક સતતાહમાું પથરી તટૂી જાય છે. આ પ્રયોગ ફક્ત સાત હદિસ કરિાનો હોય છે. 

પથરી માટેનો એક સારો ઉપાય: 

હદિસ દરવમયાન િધ ુપાણી તો પીિાનુું જ ઉપરાુંત દરરોજ સિારે–સાુંજે બે િાર જિનુું જાતે બનાિેલુું પાણી પીિાનુું. 

પાણી બનાિિાની રીત  

● આખા જિ લાિીને તેને છોડાું સહહત અધકચરા ખાુંડીને બૉટલમાું ભરી રાખિા.તેમાુંથી એક મોટો ચમચો ભરીને 

દાળના િાટકા જેટલા પાણીમાું પલાળી રાખવુું.સિારનુું પલાળેલુું સાુંજે અને સાુંજનુું સિારે ગાળીને પાણી પી જવુું. 

● એકધારુું  િધ ુસમય માટે બેસિાનુું ટાળવુું, િધ ુપાણી પીને એ જ પ્રમાણે બાથરૂમ જવુું. 

● ચાલિાનુું વનયવમત રાખિાનુું. 

(૧૦) ચામડીના રોગો : ખસ:ખજુલી:દરાજ:ખરજવુું:દાદર:અળાઈ:કોઢ 

ખસ: 

ખસ થઇ હોય તો પીપળાની છાલ તલના તેલમાું ઉકાળી ચામડી પર તેનુું માલીશ કરવુું. ખસના દદીને પીપળાની 

છાલનો ઉકાળો પીિડાિિાથી પણ ખસ મટે છે. 

લીમડાના તાજા પાનની ૨૦ ગ્રામ ચટણી બનાિી એક શેર પાણીમાું નાખિી. પાણી બળીને પોણો શેર જેટલુું થાય 

તેટલુું ઉકાળવુું.  પછી ઠરી જાય એટલે તેને ગાળીને તેમાું િીસ થી ત્રીસ ટીપા આંકડાનુું દૂધ મેળિવુું. આ વમશ્રણ રૂ િડે 

ખસિાળા ભાગપર ઘસવુું. ગળપણ અને ખટાશ સુંપણૂદ બુંધ કરિા. નમક ઓછું ખાવુું બને તો બુંધ કરવુું. રાતે્ર સતુી 

િખતે “સ્િાહદષ્ટ વિરેચન ચણૂદ” ની બે ચમચી ફાકી મારિી. 
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તાુંદળજાની ભાજીના રસમાું સાકર મેળિીને પીિાથી ખસ મટે છે. 

તિેુરનાું પાન બાળી દહીંમાું િાટીને ચોપડિાથી ખસ મટે છે. 

પપૈયાનુું દૂધ અને ટુંકણખારને ઉકળતા પાણીમાું મેળિીને લેપ કરિાથી ખરજવુું અને ખસ મટે છે. 

ખસ- ખુંજિાળ – સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા  

ખુંજિાળ આિતી હોય તો તલુસીના પાનનો રસ ઘસિાથી મટે છે.  

આમળાું બાળી તલના તેલમાું ખરલ કરી ચોપડિાથી ખસ મટે છે.  

તાુંદળજાના રસમાું સાકર મેળિી પીિાથી ખસ મટે છે.  

તિેુરનાું પાન બાળી રાખ બનાિી, દહીંમાું મેળિી ચોપડિાથી ખસ મટે છે.  

મરી અને ગુંધક બારીક િાટી, ઘીમાું ખબુ ખરલ કરી શરીરે ચોપડિાથી અને તડકામાું બેસિાથી ખસ-લખુસ મટે છે.  

નસોતરને પાણીમાું પલાળી સતુી િખતે તેનુું પાણી પીિાથી સિારે પેટ સાફ આિે છે અને લોહી શદુ્ધ થઈ ખસ મટે છે.  

તાુંદળજાની ભાજીના રસમાું સાકર મેળિી પીિાથી ખસ મટે છે.  

આમળાું બાળી તલના તેલમાું મેળિી ચોપડિાથી ખસ મટે છે.  

કોપરુું  ખાિાથી અને શરીરે ચોળિાથી ચળ-ખુંજિાળ ઓછી થાય છે.  

ખુંજિાળ આિતી હોય તે ભાગો પર સીસમનુું સહજે તેલ લઈ દીિસમાું ચારેક િખત ઘસિાથી ખુંજિાળ મટે છે.  

િડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન કરિાથી ખુંજિાળ મટે છે.  

સતુરાઉ કાપડનો ટુકડો ખુંજિાળિાળા ભાગ પર સખત રીતે બાુંધી દેિો. જો બાુંધી શકાય તેમ ન હોય તો કપડુું મકુી 

સામાન્ય પટ્ટી સખત રીતે મારિી. એનાથી સોરાયસીસ કે દરાજ જેિા વ્યાધી પણ કાબમુાું આિે છે.  

ગોળ સાથે હરડે લેિાથી ખુંજિાળ મટે છે.  

સોપારી સળગાિી, રાખ બનાિી, તલના તેલમાું મેળિી ખુંજિાળિાળા ભાગ પર દીિસમાું ચારેક િખત દર ચાર કલાકે 

લગાડતા રહિેાથી થોડા જ દીિસોમાું ખુંજિાળ મટે છે.  
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સકુાું આમળાું બાળીને બનાિેલી રાખ તલના તેલમાું મેળિી ખુંજિાળિાળા ભાગ પર દીિસમાું બે િખત નીયમીત 

લગાિતા રહિેાથી ખુંજિાળ મટી જાય છે. ખુંજિાળનુું પ્રમાણ િધ ુહોય તો દીિસમાું ત્રણ-ચાર િખત પણ લગાડી 

શકાય.  

લીંબોળીના તેલની માલીશ કરિાથી ખુંજિાળ ઓછી થઈ જાય છે.  

સુંતરાની તાજી છાલ પથથર પર પાણી સાથે ચુંદનની જેમ ઘસીને ચોપડિાથી ખુંજિાળ મટે છે. સુંતરાની સકુી છાલનુું 

ચણુદ પણ િાપરી શકાય.  

તલના તેલમાું એનાથી ત્રીજા ભાગનુું આમળાનુું ચણુદ મેળિી દીિસમાું દર ચારેક કલાકે માલીશ કરતા રહિેાથી 

ખુંજિાળ મટે છે.  

હરડેનુું ચણુદ ગોળ સાથે જરુરી પ્રમાણ મજુબ દીિસમાું ચારેક િખત લેિાથી અમકુ પ્રકારની ખુંજિાળ મટે છે. 

ખુંજિાળમાું પરહજેી મીઠા-મધરુ પદાથો અને ગરમ પદાથોનુું સેિન ન કરવુું. ગમે તેિી સારિાર છતાું આ પરહજેી ન 

હોય તો તકલીફ જલદી મટતી નથી. 

ખજુલી: 

આંબા હળદર તથા કાળીજીરીને પાણીમાું ઘ ૂુંટીને તેનો મલમ બનાિીને ખાસ-ખજુલીિાળા ભાગમાું લગાડિાથી ખજુલી 

મટે છે. આિા રોગિાળા દદીએ ગળપણ અને ખટાશ બુંધ કરિા. મીઠાનો ઉપયોગ ઓછો કરિો. 

જિના લોટમાું તલનુું તેલ અને છાશ મેળિીને લગાડિાથી ખજૂલી મટે છે. 

કોપરુું  ખાિાથી અને કોપરુું  બારીક િાટી શરીરે ચોપડિાથી ખુંજિાળ મટે છે. 

ટમેટાુંના રસમાુંથી તેનાથી બમણુું કોપરેલ મેળિીને શરીર પર માલલશ કરી, અધાદ કલાક પછી સ્ નાન કરિાથી ખજૂલી 

મટે છે. 

આખા શરીરે ખજૂલી આિતી હોય તો સરવસયાના તેલથી માલલશ કરિાથી ખજૂલી મટે છે. 

કોપરેલ અને લીંબનુો રસ મેળિી શરીર ઉપર માલલશ કરિાથી ખજૂલી, દાદર મટે છે. 

તલુસીના પાનનો રસ શરીર ઉપર ઘસિાથી ખજૂલી મટે છે. 

ખજુલી 

સિાર-સાુંજ પાકાું ટામેટાુંનો રસ પીિાથી અને ભોજનમાું મીઠુું ઓછું કરિાથી ખજુલી-ચળ મટે છે.  
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ટામેટાના રસથી બમણુું કોપરેલ લઈ એકત્ર કરી શરીર પર માલીશ કરિાથી અને થોડી િાર પછી કોકરિરણા પાણીથી 

સ્નાન કરિાથી ખસ-ખજુલી મટે છે.  

પપૈયાનુું દુધ અને ટુંકણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળિી લેપ કરિાથી ખજુલી મટે છે.  

લીંબ ુકાપી બે ભાગ કરી બારીક સીંધિ ભભરાિી સકુિવુું. સકુાઈ જાય એટલે ખાુંડીને ચણુદ કરવુું. આ ચણુદ લેિાથી 

િાતરક્ત, ચળ અને ખજુલીમાું ફાયદો થાય છે.  

લીંબનુો રસ અને કોપરેલ એકત્ર કરી માલીશ કરિાથી ખજુલી મટે છે. ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવુું. પહરેિાનાું કપડાું 

રોજ ગરમ પાણીથી ધોિાું. આ પ્રયોગથી સકુી ખજુલી મટે છે.  

આખા શરીરે ખજુલી આિતી હોય તો સરસીયાના તેલની માલીશ કરિાથી ખજુલી મટે છે.  

જિના લોટમાું તલનુું તેલ અને છાસ મેળિી લગાડિાથી ખજુલી મટે છે.  

ચણાનો લોટ પાણીમાું મેળિી શરીરે માલીસ કરિાથી ખજુલી મટે છે. 

દરાજ: 

તલુસીના રસમાું મરીનો પાિડર ભેગો કરી દરાજ પર લગાડિાથી દરાજ સારી થાય છે. 

રાઈને દહીંમાું ઘ ૂુંટીને તેમાું સહજે પાણી નાખી દરાજ પર ચોપડિાથી દરાજ મટે છે. 

આંકડાના દુધમાું સહજે મધ નાખી, હલાિી, મીશ્ર કરી દરરોજ એક િાર દરાજ પર ઘસિાથી દરાજ સારી થઈ જાય છે.  

આંકડાનુું પાન તોડિાથી નીકળતુું દુધ દરાજ પર દીિસમાું બે િખત ચોપડતા રહિેાથી દરાજ મટે છે. દુધ ચોપડતાું  

પહલેાું દરાજિાળો ભાગ કપડાથી બરાબર સાફ કરિો. કાચા પપૈયામાુંથી કે પપૈયાના ઝાડ પરથી દુધ મેળિી 

દીિસમાું ત્રણ-ચાર િખત દર ચારેક કલાકને અંતરે ચોપડિાથી દરાજ મટે છે.  

ડુુંગળી છુંદી દરાજગ્રસ્ત ભાગ પર દરરોજ નીયમીત બે-ચાર િાર લગાડતા રહિેાથી લાુંબા સમયે દરાજ મટે છે.  

શેરીયો દહીંમાું િાટી ચોપડિાથી દરાજ મટે છે. (૬) દહીંમાું રાઈ ઘુુંટી સહજે પાણી નાખી દરાજ પર ચોપડિાથી દરાજ 

મટે છે.  

તલુસીનાું તાજાું પાનમાું પાણી નાખી િાટી લેપ કરિાથી દરાજ મટે છે. 

ખરજવુું: 
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ખરજવુું થયુું હોય તો ખસખસને પાણીમાું બરાબર િાટીને તેનો મલમ બનાિો. જ્યાું ખરજવુું થયુું હોય ત્યાું તેનો લેપ 

કરો અને ઉપર પાટો બાુંધી દો. ત્રીજે હદિસે ખોલીને ફરી મલમ લગાડીને પાટો બાુંધી દો. આમ ચાર-પાુંચ િાર 

કરિાથી ખરજિાના કીડા મરી જશે અને ખરજવુું સારુું  થઇ જશે. 

ગાજરને િાટી તેમાું થોડુું મીઠુું નાખી ગરમ કરી ખરજિા ઉપર બાુંધિાથી ખરજવુું મટે છે. 

ખારેક અથિા ખજૂરના ઠલળયાને બાળી તેની રાખ કપરૂ  અને હહિંગ સાથે મેળિી ખરજિા પર લગાડિાથી ખરજવુું મટે 

છે. 

ખરજવુું થયુું હોય તો બે ભાગ કોલન િોટર અને એક ભાગ સેલીસેલીક એસીડ નાખીને હલાિી દેવુું. તેણે હદિસમાું બે 

ત્રણિાર લગાડો. સારુું થઇ જશે. 

કળી ચનૂો અને પાપડખાર મેળિી પાણીમાું ભીંજિી ખરજિા ઉપર લગાડિાથી ખરજવુું મટે છે. 

કાુંદાનો રસ ખરજિા ઉપર લગાડિાથી ખરજવુું મટે છે. 

બટાટા બાફી તેના કટકા કરી સહન થાય તેિા ગરમાગરમ ખરજિા ઉપર બાુંધિાથી ખરજવુું મટે છે. 

ખરજિા ઉપર લીમડાના બાફેલા પાન બાુંધિાથી, લીમડાનો અધો કપ રસ સિાર-સાુંજ પીિાથી ખરજવુું મટે છે. 

પપૈયાનુું દૂધ અને ટુંકણખારને ઉકળતા પાણીમાું મેળિીને લેપ કરિાથી ખરજવુું અને ખસ મટે છે. 

મધ્ યમ કદનુું, ખેતરમાું થત ુું બટાકુું બાફી, તેની પોટીસ કરી રાતે્ર ખરજિા પર મકૂી પાટો બાુંધી સિારે છોડી નાખિો, આ 

રીતે દોઢ માસ સધુી કરિાથી જૂનુું હઠીલુું સકુુું ખરજવુું મટે છે. 

દાદર-ખરજિા ઉપર ઘાસતેલમાું ગુંધક મેળિીને લગાડિાથી ખરજવુું મટી જાય છે. 

ખરજિા ઉપર ગાયના છાણનો પાટો બાુંધિાથી ખરજવુું મટે છે. 

જુના ખરજિા પર ગાજરને છીણીને તેની લગુદી બાુંધિાથી ખરજવુું મટે છે. 

ખરજવુું – સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા  

ભોંયરીંગણીના પાનનો રસ ખરજિા ઉપર લગાડિાથી ખરજવુું મટે છે.  

બટાટા બાફી પેસ્ટ જેવુું બનાિી, ખરજિા પર મકુી પાટો બાુંધી દેિાથી ભીનુું કે સકુુું-જુનુું ખરજવુું નીમુદળ થઈ જાય છે. 

અથિા કાચા બટાટાની છાલ ઉતારી, છાલને લસોટી પેસ્ટ બનાિી ખરજિા ઉપર લગાડી સિાર-સાુંજ પાટો બાુંધિો. 

સાત-આઠ દીિસના આ ઉપચારથી િષો જુનુું ખરજવુું મટી જાય છે.   
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હઠીલા ખરજિા જેિા રોગમાું બટાકાની છાલ ઘસિાથી ઘણી રાહત થાય છે. નીયમીત છાલ ઘસતા રહિેાથી ફેલાિો 

થતો હોય તો તે અટકી જાય છે.  

કળીચનુો અને પાપડખાર મેળિી પાણીમાું ભીંજિી ખરજિા પર લગાડિાથી તરતનો થયેલ રોગ દુર થાય છે.  

ખારેક કે ખજુરના ઠળીયાને બાળી તેની રાખ, કપરુ અને હીંગ મેળિી ખરજિા પર લગાડિાથી ખરજવુું મટે છે.  

ઈંદ્રિરણાના ફળનો રસ ખરજિા પર લગાડિાથી ખરજવુું મટે છે.  

ગાજરનુું ખમણ કરી, તેમાું મીઠુું નાખી, પાણી નાખ્યા િગર ગરમ કરી બાફીને ખરજિા પર બાુંધિાથી ફાયદો કરે છે.  

પપૈયાનુું દુધ અને ટુંકણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળિી લેપ કરિાથી જુનુું ખરજવુું મટે છે.  

લસણની કળી િાટી લગુદી બનાિી ખરજિા પર મકુિાથી ભીંગડાું ઉતરી જાય છે અને ચામડી લાલ થાય છે, પછી 

તેના પર બીજો સાદો મલમ ચોપડિાથી ખરજિામાું ફાયદો થાય છે.  

તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીિાથી ખરજવુું મટે છે.  

સકુા કોપરાને બરાબર બાળી ખબુ િાટી મલમ બનાિી દીિસમાું ત્રણેક િખત લગાડિાથી ખરજિાની પીડામાું 

ઝડપભેર ઘણી રાહત થાય છે.  

િષો જુના ખરજિા પર બટાટાને પથથર પર લસોટી લેપ કરી પાટો બાુંધિાથી થોડી િારમાું જ બળતરા અને ખુંજિાળ 

મટે છે. રોજ નિો લેપ કરીને પાટો બાુંધિો. થોડા દીિસના ઉપચારથી ખરજવુું મટી જાય છે. કફકારક ચીજો બુંધ 

કરિી. 

દાદર: 

તલુસીના પાનને લીંબમુાું િાટીને દરાજ પર લગાડિાથી આરામ થાય છે. તલુસીના પાનને દહીં સાથે િાટીને 

ચોપડિાથી દાદર પણ મટી જાય છે. 

દાદર નાું મટતી હોય તો રાતી માટીમાું તલુસીના પાુંદડાની ચટણી બનાિી લગાિી દો, ઉત્તમ પહરણામ મળશે. 

તલુસીના પાન િીસ ગ્રામ અને લસણની એક કળી પીસીને લેપ કરિાથી દાદર મટે છે.  

દાદર-ખરજિા ઉપર ઘાસતેલમાું ગુંધક મેળિીને લગાડિાથી ખરજવુું મટી જાય છે. 
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કુુંિાડીયાનાું બી શેકી, ચણુદ બનાિી ૧-૧ ચમચી દીિસમાું ત્રણ િાર પાણી સાથે લો. આ ચણુદને લીંબનુા રસમાું ઘુુંટી 

દાદર ઉપર ઘસીને  લગાિો. ઘણા લોકો આ ચણુદનો કોફી તરીકે પણ ઉપયોગ કરે છે. કુુંિાડીયાનાું બી દાદર ઉપરાુંત 

ખસ, ખજુલી, ખોડો, દરાજ, ગડગમુડ જેિા રોગો પણ મટાડે છે.  

તલુસીના મળુનો એક ચમચી ભકુો એક ગ્લાસ પાણીમાું નાખી કાઢો કરિો. આ ઉકાળો રોજ તાજો બનાિી સિાર-સાુંજ 

પીિાથી કોઢ, દાદર અને ખરજવુું મટે છે.  

તલુસીના પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ મીશ્ર કરી દાદર પર લગાડિાથી પણ દાદર મટે છે. (૪) ગરમ કરેલા ગેરુના 

પાઉડરમાું તલુસીના પાનનો રસ મેળિી પેસ્ટ બનાિી દાદર પર સિાર-સાુંજ લગાડિો.  

તલુસીનાું પાનનો રસ અને લીંબનુો રસ ૧-૧ ચમચી મીશ્રણ કરીને સિાર-સાુંજ પીિાથી ઉગ્ર દાદર મટે છે.  

ગિુારના પાનનો રસ અને લસણનો રસ એકત્ર કરી દાદર પર ચોપડિો.  

છાસમાું કુુંિાડીયાનાું બી િાટીને ચોપડિાથી દાદર મટે છે.  

પપૈયાનુું દુધ અને ટુંકણખાર ઉકળતા પાણીમાું મેળિી લેપ કરિાથી દાદર મટે છે.  

લસણનો રસ ત્રણ દીિસ દાદર પર ચોળિાથી એ મટે છે. (બહ ુબળતરા થાય તો પાછળથી ઘી ચોપડવુું.)  

લીંબનુા રસમાું આમલીનો ઠળીયો ઘસી ચોપડિાથી દાદર મટે છે.  

લીંબનુો રસ અને કોપરેલ એકત્ર કરી માલીશ કરિાથી દાદર મટે છે.  

ડુુંગળીનો રસ ચોપડિાથી દાદર કે ખજુલી મટે છે.  

કુુંિાડીયાના બીજનુું ચણુદ લીંબનુા રસમાું લસોટી ચોપડિાથી દાદર મટે છે. કણઝીના તેલમાું અથિા મળુાના પાનના 

રસમાું લસોટીને પણ ચોપડી શકાય.  

કાચા પપૈયાનો રસ દીિસમાું બેથી ત્રણ િખત ઘસિાથી દાદર મટે છે.  

સોપારીના ઝાડનો ગુુંદર બકરીના દુધમાું િાટીને લેપ કરિાથી દાદર મટે છે. 

અળાઈ: 

અળાઈ ખબુ થતી હોય તો સરુજના તડકે પાણી ગરમ કરો અને એ પાણીથી સ્નાન કરો.અળાઈ મરી જશે. 

આંબાની ગોટલીને ચુંદનની જેમ લસોટી તેનો લેપ ખીલ પર અને અળાઈ પર હદિસમાું બે ત્રણિાર કરો. થોડો િખત 

રાખી મોઢુું ધોઈ કાઢો. જો બને તો રાતે લગાડી સિારે ધોઈ નાખો તો િધારે સારુું રીઝલ્ટ આિશે. 
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નાનાું બાળકોને ઉનાળાની અળાઈ ફોલ્લીઓ પર ગાયના દૂધનુું માલલશ કરવુું જોઈએ. 

અળઈઓમાું સરવસયાના તેલમાું પ્રમાણસર પાણી વમસ્ક કરી ફેંટી લો અને અળઈયો પર લગાિો, શીધ્ર આરામ મળશે. 

આંબાની ગોટલીના ચણુદને પાણીમાું કાલિી શરીરે લગાડી સ્નાન કરિાથી અળાઈઓ થતી નથી અને થઈ હોય તો મટી 

જાય છે.  

આમલીનુું શરબત પીિાથી ગણતરીના દીિસોમાું અળાઈ–ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીઓ મટી જાય છે. ત્િચા માટે આમલીનુું 

શરબત ખબુ ગણુકારી છે.  

ચામડી પર થતી ઝીણી ઝીણી ફોલ્લીથી કોઈ િાર ખુંજિાળ આિે છે અને કોઈ િાર નથી આિતી. આ અળાઈ ક્યારેક 

જાતે પણ મટી જાય છે. કારેલાનો તાજો રસ કાઢી સહજે સોડા-બાય-કાબદ નાખી મીશ્ર કરી અળાઈ પર દીિસમાું ચાર-

પાુંચ િાર માલીશ કરતા રહિેાથી અળાઈ મટી જાય છે.  

નારુંગીનો રસ અથિા આખી નારુંગી સકુિીને બનાિેલો પાઉડર અળાઈિાળા ભાગ પર લગાડિાથી થોડા જ દીિસોમાું 

જાદુઈ અસરની જેમ અળાઈ મટે છે.  

પીપળાની છાલ બાળીને તેની ભસ્મ શરીરે લગાડિાથી કે તેની છાલની ભસ્મ પાણીમાું ઓગાળી તેનાથી નાહિાથી 

અળાઈ થતી નથી.  

સિાર-સાુંજ નાહીને શરીર પર શુંખજીરુ લગાિિાથી અળાઈ થતી નથી. 

કોઢ 

અત્યુંત ઉગ્ર ગુંધને લીધે તરત ઓળખાઈ આિતા અને આખા ભારતમાું થતા બાિચીના છોડ આયિેુદનુું પ્રસીદ્ધ ઔષધ 

છે.  એક ચમચી બાિચીનાું બી એક ચમચી તલના તેલમાું િાટી સિાર-સાુંજ એકાદ િરસ સધુી નીયમીત પીિાથી 

સફેદ કોઢ અને બીજાું ચામડીનાું દદો નાશ પામે છે.  

બાિચીનાું બીને દુધમાું ખબુ લસોટી ઘટ્ટ બને ત્યારે લાુંબી સોગટી બનાિી લેિી. આ સોગટીને દુધમાું ઘસી પેસ્ટ(લેપ) 

જેવુું બનાિી કોઢના ડાઘ પર લગાિી સિારના કુમળા તડકામાું અધો કલાક બેસવુું. લાુંબો સમય આ ઉપચાર કરિાથી 

કોઢ મટે છે.  

મન:શીલ, હરતાલ, કાળાું મરી, સરસીય ુઅથિા બાિચીનુું તેલ,  અને આંકડાનુું દુધ આ બધાુંનો લેપ બનાિી 

ચોપડિાથી કોઢ મટે છે.  

મોર્ુ્ ,ુ િાિડીંગ, કાળાું મરી, કઠ-ઉપલેટ, લોધર અને મન:શીલ આ દ્રવ્યોનો લેપ કોઢ મટાડે છે.  
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કરુંજનાું બી, કુિાડીયાનાું બી અને કઠ એટલે કે ઉપલેટ આ ત્રણે ઔષધો સમાન ભાગે લઈ બારીક ચણુદ કરો. એને 

ગૌમતુ્રમાું લસોટી તેનો લેપ કોઢિાળા સ્થાન પર લગાડિાથી થોડા દીિસોમાું જ કોઢ મટિા લાગે છે.  

રસિુંતી અને કુિાડીયાનાું બીજને કોઠાના રસમાું મીશ્ર કરી કરેલો લેપ કોઢ મટાડે છે.  

મળુા તથા સરસિનાું બીજ, લાખ, હળદર, પુુંિાડીયાનાું બીજ, ગુંધબીરોજા, ત્રીકટુ ચણુદ (સમાન ભાગે સુુંઠ, મરી, પીપરનુું 

ચણુદ), િાિડીંગનુું ચણુદ આ બધાું ઔષધોને મીશ્ર કરી ગૌમતુ્રમાું લસોટી લેપ કરિાથી દાદર, ખરજવુું, ખસ, કોઢ, કીટીભ 

અને ભયુંકર કપાલ કુષ્ઠ મટે છે.  

હળદર અને દારુહળદર, ઈન્દ્રજિ, કરુંજનાું બીજ, જાયનાું કોમળ પાન, કરેણનો મધ્ય ભાગ તથા તેની છાલ આટલાનો 

લેપ કરી તેમાું તલના છોડનો ક્ષાર નાખી લગાડિાથી કોઢ મટે છે. (આ લેપ લગાડી સિારના તડકામાું બેસવુું)  

કુુંિાડીયાનાું બીજ, કઠ, સૌિીરાુંજન, સીંધિ, સરસિનાું બીજ તથા િાિડીંગ આ બધાું ઔષધો સરખા ભાગે લઈ તેને 

ગૌમતુ્રમાું ખબુ જ લસોટી લેપ તૈયાર કરિો. આ લેપ લગાડી તડકામાું બેસિાથી ક્રીમી, કોઢ, દદ્ર,ુ તથા મુંડલ કુષ્ઠ-

સોરાયસીસ થોડા દીિસોમાું મટે છે.  

સફેદ ડાઘનો કુદરતી ઉપચાર અડદના લોટથી શક્ય બને છે. અડદનો લોટ પાણીમાું થોડો િખત પલાળીને પછી 

લીક્િીડાઈઝર અથિા રિઈથી સખત રીતે િલોિિો. એ લોટ દીિસમાું ચાર પાુંચ િખત સફેદ ડાઘ પર લગાડતા 

રહવે ુું. કદાચ આ ઉપચારથી થોડા જ દીિસોમાું ફરક પડિા લાગશે.  

ગરમ કરેલા ગેરુના પાઉડરમાું તલુસીના પાનનો રસ મેળિી પેસ્ટ બનાિી સફેદ કોઢ પર સિાર-સાુંજ લગાડિાથી 

ફાયદો થાય છે.  

ગાયના મતુ્રમાું ૩-૪ ગ્રામ હળદર મેળિી પીિાથી કોઢ મટે છે.  

તાજા અડદ િાટી ધોળા કોઢ પર ચોપડિાથી સારો લાભ થાય છે. (૧૪) તાુંદળજાની ભાજી ખાિાથી કોઢ મટે છે.  

રાઈના લોટને ગાયના આઠ ગણા જુના ઘીમાું મેળિી લેપ કરિાથી સફેદ કોઢ મટે છે. એનાથી ખસ, ખરજવુું અને દાદર 

પણ મટે છે.  

તલુસીના મળુનો ઉકાળો કરીને પીિાથી કોઢ મટે છે.  

કેળના સકુિેલા પાનનો બારીક પાઉડર માખણ કે ઘી સાથે મેળિી દીિસમાું ચારેક િખત લગાડિો. દીિસો સધુી 

પ્રયોગ ધીરજ પિુદક કરતા રહિેાથી સફેદ ડાઘ મટે છે.  

આંકડાનાું મળુ ૪૦ ગ્રામ, કરેણનાું મળુ ૪૦ ગ્રામ, ચણોઠી ૪૦ ગ્રામ, બાિચીનાું બીજ ૨૦૦ ગ્રામ, હરતાલ ૪૦ ગ્રામ, સકુો 

ભાુંગરો ૪૦ ગ્રામ, હીરાકસી ૨૦ ગ્રામ અને ચીત્રકમાુુળ ૨૦ ગ્રામનુું બારીક િસ્ત્રગાળ ચણુદ બનાિી એ પલળે એટલુું 
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ગૌમતુ્ર નાખી ખબુ લસોટી પેંડા જેિડી સોગઠીઓ બનાિી સકુિી લેિી. આ સોગઠી પથથર ઉપર ગૌમતુ્રમાું લસોટિી. 

આ પેસ્ટ સિાર-સાુંજ સફેદ કોઢ પર લગાડિાથી કોઈને જલદી તો કોઈને ધીમે ધીમે મટે છે. આ ચણુદ ફક્ત બાહ્ય 

ઉપચાર માટે જ િાપરવુું, ખાિામાું ઉપયોગ કરિો નહીં.  

સફેદ કોઢ અસાધ્ય ગણાય છે. શરીરના કોઈ ભાગ પર સફેદ ડાઘ થયા હોય પણ એ ભાગના િાળ સફેદ થયા ન હોય 

તો મધમાું નિસાર મેળિી દીિસમાું ચારેક િખત લગાડતા રહિેાથી બેએક મહીનાની અંદર પરીણામ જોિા મળે છે. 

ધીરજ પિુદક લાુંબા સમય સધુી પ્રયોગ કરિો જોઈએ. િળી આ ઉપચારની ખબુી એ છે કે ત્િચા પર બળતરા થતી 

નથી. આથી શરીરના કોમળ ભાગ પર પણ કરી શકાય, અને એની કોઈ આડ અસર નથી.  

ગરમાળો, કરુંજ, થોર, આંકડો અને ચમેલી પાુંચેય િનસ્પતીનાું પાન ગોમતુ્રમાું પીસીને લેપ કરિાથી સફેદ ડાઘ મટે છે.  

રાળનુું તેલ દીિસમાું બે િખત નીયમીત લગાડિાથી સફેદ કોઢ મટે છે. શાલવકૃ્ષનો ગુુંદર રાળ તરીકે ઓળખાય છે. 

દેશી દિાિાળાને ત્યાું એ રાળના તેલ તરીકે િેચાય છે. – સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા  

ચામડીના રોગો 

િડની છાલના ઉકાળાથી સ્નાન કરિાથી ચામડીના રોગો મટે છે.  

જે જગ્યાએ ત્િચા િીકારગ્રસ્ત લાગતી હોય ત્યાું જરા જરા દીિેલ દરરોજ દીિસમાું ત્રણ િખત ઘસતા રહવે ુું. સામાન્ય 

ખુંજિાળ, અળાઈ અને સોરાઈસીસ કે એક્ઝીમા જેિા રોગો પણ દીિેલના વ્યિસ્થીત પ્રયોગથી મટે છે.  

ચામડીના રોગમાું ગાજરનો રસ દુધમાું મેળિી પીિો. ગાજરના રસ અને દુધનુું પ્રમાણ જરુર મજુબ રાખવુું.  

ખુંજિાળ, દરાજ, અળાઈ, એલજી, સોરાયસીસ જેિા દારુણ રોગોમાું પણ કોબીજનાું પાન અસરગ્રસ્ત ચામડી પર લપેટી 

રાખી મકુો કે પાટો બાુંધી રાખો તો એ મટી જાય છે. (૫) કાચા પપૈયાનુું દુધ ચોપડિાથી ચામડીના રોગો સારા થાય છે.  

રોજ સિારે ૨૦-૨૦ ગ્રામ મધ ઠુંડા પાણીમાું મેળિી ચાર-પાુંચ માસ પીિાથી દાહ, ખુંજિાળ અને ફોલ્લી જેિા 

ચામડીના રોગો મટે છે.  

તાુંદળજાની ભાજી ખાિાથી ચામડીના િીકારો મટે છે.  

નારુંગી ખાિાથી ચામડીનાું દદો દુર થાય છે.  

કારેલીનાું પાન િાટી તેની માલીશ કરિાથી જીણદ ત્િચારોગમાું ફાયદો થાય છે.  

સફેદ કોઢ, ખરજવુું, દાદર, સોરાયસીસ, રક્તમુંડલ, ખસ, લખુસ, ખજુલી િગેરે તમામ પ્રકારના ત્િચા રોગોમાું 

ગરમાળાનાું પુંચાુંગ અધકચરાું ખાુંડી બે ચમચી ભકુો બે ગ્લાસ પાણીમાું એક ગ્લાસ બાકી રહ ેત્યાું સધુી ધીમા તાપે 
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ઉકાળી, ઠુંડુ પાડી ગાળીને સિાર-સાુંજ પીવુું. ખાટી ચીજો(લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાું િગેરે) બુંધ કરિી. ઉકાળો તાજેતાજો 

બનાિીને સિાર-સાુંજ પીિો. કબજીયાત હોય તો રાતે્ર સતુી િખતે એક ચમચી ગરમાળાનો ગોળ ખાિો.  

તેલમાું લાલ આખુું કે દળેલુું મરચુું બાળવુું. એ તેલ ગાળીને શીશીમાું સુંઘરી રાખવુું. અસરગ્રસ્ત ચામડી પર દરરોજ 

ચારેક કલાકને અંતરે લગાડી સહજે ઘસતા રહવે ુું. પ્રયોગ નીયમીત એકાદ મહીનો કરિો જોઈએ. એનાથી ચામડીના 

રોગો મટે છે. એની કશી જ આડઅસરો નથી. (૧૨) કોલીફ્લાિરમાું ગુંધકનુું પ્રમાણ સારુું હોિાથી કોઈ પણ પ્રકારના 

ત્િચારોગમાું દરરોજ એનુું શાક ખાિાથી એ જલદી મટી જાય છે.  

દરાજ, ખુંજિાળ, સોરાયસીસ, અળાઈ જેિા ત્િચાના તમામ નાના-મોટા રોગોમાું તલના તેલમાું હળદર મેળિી માલીશ 

કરતા રહિેાથી અને થોડુું ચોપડી રાખિાથી મોટી રાહત થાય છે. (૧૪) ત્િચારોગમાું ખાુંડ-ગોળ, બધી જ જાતનાું ફળ, 

ઠુંડાું પીણાું, ઠુંડી િાનગી, સાબ ુઅને સીન્થેટીક કાપડ, તલ, શીંગદાણા, દહીં, ભીંડા, સક્કરીયાું િગેરે બુંધ કરવુું. મીઠુું ઓછું 

કરી નાખવુું. મેથી, પાલખ, તિેુરની દાળ, હળદર ઘણાું સારાું જે દરરોજ લઈ શકાય.  

ઘીમાું મરી િાટી લેપ બનાિી એક ચમચી જેટલુું ચાટી જિાથી અને થોડુું ચામડી પર પડેલાું લાલ ચકામા પર સિાર-

સાુંજ નીયમીત ચોપડિાથી લાલ ચકામા મટે છે.  

ગરમીમાું અળાઈ, ખુંજિાળ કે ચામડી લાલ થઈ જિા જેિા ત્િચારોગોમાું ગોખરુનો તાજો ઉકાળો હુુંફાળો કે ઠુંડો ૧-૧ 

કપ ત્રણ-ચાર િખત પીતા રહિેાથી લાભ થાય છે.  

તલનુું તેલ બરાબર ગરમ કરી, તેમાું ૧/૬ ભાગ િજન જેટલુું કપરુનુું ચણુદ નાખી માલીશ કરિાથી ખુંજિાળ તથા 

ચામડીના સામાન્ય રોગો મટે છે. શરીરના દુખતા ભાગ પર કે શરીર જકડાઈ જિાની ફરીયાદમાું પણ આ તેલ 

લાભદાયી છે.  

ખુંજિાળ, અળાઈ, ફોલ્લા-ફોલ્લી િગેરે ચામડીના નાના-મોટા રોગોમાું દરરોજ દીિસમાું ચાર-પાુંચ િાર થોડુું થોડુું 

કોપરેલ ઘસતા રહિેાથી રાહત થાય છે. સોરાયસીસ જેિા ગુંભીર ત્િચા રોગમાું પણ કોપરેલ અદ્ભુત અસરો બતાિે છે.  

અરડુસીનાું તાજાું કે સકુાું પાનનો એકાદ લીટર ઉકાળો નાખેલા પાણીથી દરરોજ સ્નાન કરિાથી દરાજ, ખુંજિાળ, 

અળાઈ, ફોલ્લી-ફોલ્લા િગેરે નાના મોટા ચામડીના રોગો થતા નથી અને થયા હોય તો મટી જાય છે.  

લીમડાના પચાસ પચાસ પાનનો તાજો રસ કાઢી સિાર-સાુંજ પીિાથી ચામડીના બધા જ રોગો-ગડગમુડ, ખીલ અને 

સફેદ કોઢ પણ જડમળુથી મટી જાય છે.  

ખીલ, ખસ, ખરજવુું, ગમુડાું િગેરે ચામડીના રોગો અને રક્તબગાડના રોગો મટાડિા અડધીથી એક ચમચી હરડે ચણુદ 

રોજ રાતે્ર જમ્યા પછી સખુોષ્ણ દુધ અથિા નિશેકા પાણી સાથે લેવુું અને િાયપુીત્તાદી દોષાનસુાર પરેજી પાળિી. 
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ચામડીના બીજા રોગો: 

ચામડીના કોઈપણ રોગમાું ખેરની છાલનુું ચણૂદ ત્રણથી ચાર ગ્રામ સિાર-બપોર અને સાુંજે ફાકવુું. ખેરની છાલનો ઉકાળો 

બનાિી તેને નહાિાના પાણીમાું ભેળિીને સ્નાન કરવુું. ખેરની છાલના ઉકાળેલા પાણીથી પાણી, પરુું , લોહી, કફ ઝમતા 

હોય તેિા ભાગો ધોિા. કોઢિાળા માણસે જો કોઢ સારો કરિો હોય તો તેણે સ્નાનમાું, પાનમાું અને ખોરાકમાું ખેરનો 

ઉપયોગ કરિો જોઈએ 

ગમુડા બહ ુથયા હોય અને પાકતા હોય તો કોલસો, ધોિાનો સાબ ુઅને બોદાર સરખા પ્રમાણમાું લઈને પત્થર પર 

ઘસીને તેનો મલમ બનાિો. આ મલમ ગમુડા પર લગાિો. ગમુડા પાકીને ફૂટી જશે અથિા તો સકુાઈ જશે. 

દૂધ અને લસણ અથિા ગોળ અને લસણ ખાિાથી કોઢ થાય છે. 

એલજીને કારણે આિતી ખુંજિાળ અને શીળિા ઉઠિા પર નાગરિેલના પાનિાટી તેનો રસ ચોપડિાથી ઘણી જ 

રાહત થાય છે. 

એક મઠુ્ઠી જેટલી અગરબત્તીની રાખમાું ખાટુું દહીં ભેળિો. તેને ચહરેા પર લગાિી પુંદર વમવનટ પછી ધોઈ નાખો. એથી 

ચહરેા પરની દૂર કરેલી રૂિાુંટી ઝડપથી નહીં ઉગે. 

શીળસ: જૂનો ગોળ, આદુુંનો રસ અને અજમાનુું ચણૂદ સરખી માત્રામાું વમશ્ર કરી અડધીથી એક ચમચી જેટલુું સિારે અને 

રાતે્ર લેિાથી શીળસ એટલે કે શીતવપત્ત શાુંત થાય છે. 

શીતવપત્ત ઉપર : (આ એક પ્રકારની એલજી છે. એમાું શરીર પર નાનાું નાનાું ચકતાું ઊપસી આિે છે.) એક નાની 

ચમચી અજમાનુું ચણૂદ થોડા ગોળ સાથે લેવુું. આથી ચકતાું બેસી જાય છે. 

ચામડી પરના મસા 

મોરની બીટ(અઘાર) સરકા(િીનેગર)માું ઘસીને ચામડીના જે ભાગમાું મસા થયા હોય તેના પર દીિસમાું બેચાર િાર 

લગાડિાથી તથા ચારેક કલાક રહિેા દેિાથી તેમ જ રાતે સતુી િખતે લગાડી આખી રાત રહિેા દેિાથી ચામડી પરના 

મસા મટે છે.  

દરરોજ સિાર-સાુંજ લીંબનુી ચીરી દસેક મીનીટ સધુી ઘસિાથી ચામડી પર થયેલા મસા દુર થાય છે.   

હળદર અને મીઠુું પાણીમાું કાલિી લગાડી રાખિાથી મસા મટે છે. (મારો સ્િાનભુિ) 

(૧૧) નાકના દદો અને નસકોરી: 
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નસકોરી ફૂટતી હોય તો આંબાની ગોટલી પાણીમાું લસોટી એ પાણીમાું ચાર-પાુંચ ટીપા નાકમાું નાખિાથી લોહી 

નીકળતુું બુંધ થઇ જશે. 

નસકોરી ફૂટી હોય ત્યારે મોઢુું ઉંચે રાખી જે નસકોરામાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તેની વિરુદ્ધના નાસ્કોરાને આંગળીથી 

દબાિી લોહી નીકળતા નસકોરામાું ઊંડો શ્વાસ લો અને શ્વાસ કાઢતી િખતે લોહી નીકળતુું નસ્કોરુું  બુંધ કરી વિરુદ્ધના 

નસકોરામાુંથી શ્વાસ બહાર કાઢો. આમ િારુંિાર કરિાથી લોહી ગુંઠાઈ જશે અને નસકોરી બુંધ થશે. 

નસકોરી ફૂટી હોય તો માથાપર સતત ઠુંડા પાણીની ધાર કરો. નાકમાું થીજેલુું ઘી મકુો. 

નસકોરી ફૂટે ત્ યારે બરફનો ટુકડો માથે, કપાળે અને ગરદન પર ફેરિિાથી લોહી બુંધ થાય છે. 

લીંબનુો રસ કાઢી નાકમાું વપચકારી િાટે નાખિાથી નસકોરીનુું દદદ  કાયમ માટે નાબદુ થાય છે. 

નસકોરી ફૂટે તો શેરડીના રસના ટીપાું, કાુંદાના રસનાું ટીપાું, ગાયના ઘીનાું ટીપાું દૂધનાું ટીપાું, ખાુંડના પાણીનાું ટીપાું, 

દ્રાક્ષના પાણીનાું ટીપાું, ઠુંડા પાણીનાું ટીપાું, ગમે તે એક િસ્ તનુા ટીપાું નાકમાું નાખિાથી લોહી પડતુું બુંધ થાય છે. 

નસકોરી ફૂટે તો ફટકડીનુું ચણૂદ સ ુુંઘાડવુું અને ફટકડીનુું પાણી નાકમાું નાખિાથી લોહી તરત જ બુંધ થાય છે. 

ઘઉંના લોટમાું સાકર અને દૂધ મેળિી પીિાથી નાકમાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે. 

મરી અને દહીંને જૂના ગોળમાું મેળિીને પીિાથી નાકમાુંથી લોહી નીકળતુું બુંધ થાય છે. 

કેરીનો ગોટલીનો રસ નાક િડે સ ૂુંઘિાથી નાકમાુંથી લોહી નીકળતુું બુંધ થાય છે. 

દૂધીનો રસ મધ અથિા સાકર સાથે પીિાથી નાકમાુંથી કે ગળામાુંથી પડતુું લોહી બુંધ થાય છે. 

આમળાુંના ચણૂદને કાલિી રાતે્ર સતૂી િખતે મગજના ભાગ પર લગાડિાથી િારુંિાર ફૂટતી નસકોરી બુંધ થાય છે. 

અરડૂસીનાું પાનના રસનાું ૩-૪ ટીપાું નાકમાું નાખિાથી નસકોરી બુંધ થાય છે અને અરડૂસીનાું પાનનો રસ પીિાથી 

નાક કે મોંિાટે લોહી પડતુું બુંધ થાય છે. 

નસકોરી ફૂટે કે હડેકી આિે ત્યારે ડુુંગળીના રસના ટીપાું નાકમાું મકૂિા. 

નાકના બીજા રોગો: 

નાકમાું મસા થયા હોય તો હીરાકસી મધમાું મેળિી નાકમાું લગાડો. 

બેહોશ થયેલ વ્યસ્ક્તના નાકમાું તલુસીના રસમાું મીઠુું મેળિેલા ટીપા નાખો,વ્યસ્ક્ત ભાનમાું આિી જશે. 
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મરીનો અથિા અજમો નાખીને ગરમ કરેલુું તેલ નાકમાું નાખિાથી, સ ૂુંઘિાથી કે નાકે ચોળિાથી નાક બુંધ થઈ ગયુું 

હોય તો ખલેૂ છે 

સુુંઠ, મરી, પીપર એ ત્રણેના સુંયોજનને વત્રકુટ એટલે ત્રણ તીખા કહિેાય છે. ચપટી ભરીને સુુંઘો તો નાક ખલુી જાય છે. 

ગરમ પાણીમાું નાખી ઉકાળો અને એની બાફ લેિાથી પણ નાક ખલુી જાય છે. 

 

 

(૧૨) ગળાનાું રોગો: અિાજ,સોજો,કાકડા,ટોન્સીલ,ચાુંદા,ગાુંઠ  

બેસી ગયેલો અિાજ : 

જો અિાજ બેસી ગયો હોય તો હીરાબોળ મોઢામાું રાખીને ચસૂો. 

બેસી ગયેલો અિાજ સધુારિા માટે મધ અને કતીરો ચાટો. 

બે આનીભાર ચોકખી હહિંગનુું સેિન કરિાથી બેસેલો અિાજ ખલેુ છે. 

ગળું બેસી ગયુું હોય તો કાળા મરી અને સાકરને મોઢામાું મકૂી ચસૂવુું જોઈએ. 

ગળું બેસી ગયુું હોય તો મીઠાના ગરમ પાણીના કોગળા કરિાથી ગળું મટે છે. 

ગરમ પાણીમાું હહિંગ નાખીને પીિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો ખલેૂ છે. 

ગરમ કરેલા દૂધમાું થોડી હળદર નાખી પીિાથી ગળું બેસી ગયુું હોય તો તે મટે છે. 

પાકુું દાડમ ખાિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો તે ખલેૂ છે. 

રાતે્ર શેકેલા ચણા ખાઈ ઉપર ગરમ પાણી પીિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો ખલેૂ છે. 

ભોજન કયાદ પછી મરીનુું ચણૂદ ઘી સાથે ચાટિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો ખલેૂ છે. 

સાકરની ગાુંગડી મોંમાું રાખી ચસૂિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો ખલેૂ છે. 

અિાજ બેસી ગયો હોય તો જેઠીમધનુું ચણૂદ ઘી-સાકર સાથે ચાટવુું. 

અિાજ બેસી ગયો હોય તો ગાયના દૂધમાું આંબળા લેિાથી ફાયદો થશે. 
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અિાજ બેસી ગયો હોય તો ખજૂર, દ્રાક્ષ, મરીનુું ચણૂદ, ઘી, મધ અને સાકર સરખે ભાગે લઈ એક રસ કરી રપ ગ્રામ રોજ 

લેિાથી ફાયદો થશે. 

જેઠીમધ, આંબળાું, હળદર અને સાકરનો ઉકાળો પીિાથી લાભ થાય છે. 

ભોજન પછી કાળાું મરી ઘીમાું નાખી ખાિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તેમાું લાભ થાય છે. 

બહડેાની છાલને ગોમતુ્રમાું ભાિીત કરી ચસુિાથી અિાજ સરુીલો થાય છે. 

દસ દસ ગ્રામ આદુ અને લીંબનુા રસમાું ૧ ગ્રામ સીંધિ મેળિી  દીિસમાું ત્રણ િાર ભોજન પહલેાું ધીરે ધીરે પીિાથી 

અિાજ મધરુ થઈ જાય છે. 

ઘોડાિજનુું ચણુદ મધ સાથે લેિાથી અિાજ સરુીલો બને છે અને ગમે તે કારણે બેસી ગયેલો અિાજ ખલેુ છે. 

દરરોજ રાતે જમિામાું ગોળ નાખી રાુંધેલા ચોખા ખાિાથી અિાજ સરુીલો બને છે. 

આંબાના મોરમાું ખાુંડ મેળિીને ખાિાથી બેસી ગયેલુું ગળું ઉઘડે છે.  

ત્રીફલા (હરડે, આમળાું, બહડેાું),  ત્રીકટુ (સુુંઠ, મરી, પીપર) અને જિખારનુું ચણુદ પાણીમાું આપિાથી બેસી ગયેલુું ગળું 

ખલુી જાય છે.  

કોળાનો અિલેહ (જુઓ ઔષધો) ખાિાથી સ્િરભેદ મટે છે.  

ગરમ કરેલા દુધમાું ચપટી હળદર નાખી રાતે્ર પીિાથી સાદ બેસી ગયો હોય તો તે ઉઘડે છે. (૧૧) ગળા પાસે િધ ુ

પડતુું કામ લેિાને કારણે સ્િરહાની થઈ હોય તો એકાદ નાની ચમચી જેટલો જાુંબનુા ઠળીયાનો બારીક પાઉડર લઈ 

મધ સાથે દીિસમાું બે ચાર િાર નીયમીત ચાટતા રહવે ુું. (૧૨) એક કપ પાણીમાું એક મોટો ચમચો ઘઉં નાખી ઉકાળી 

ગાળીને પીિાથી દબાઈ ગયેલો અિાજ ઉઘડિા લાગે છે.  

આકડાના ફુલના ૩-૪ રેિડામાું ૨-૩ મરી નાખી, ઝીણુું િાટી મોંમાું રાખિાથી બળતરા થશે અને કફ છટો પડશે. પછી 

થોડી જ િારમાું અિાજ ખલુી જશે.  

બોરડીની છાલનો કકડો મોંમાું રાખી તેનો રસ ચસુિાથી બે-ત્રણ દીિસમાું જ અિાજ ઉઘડી જાય છે.  

પાકુું દાડમ ખાિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો તે સધુરે છે.  

િધ ુપડતુું બોલિાથી કે બમુો પાડિાથી, ઉજાગરાથી કે અયોગ્ય આહારથી અિાજ બેસી જાય તો ગરમ પાણીમાું મીઠુું 

મેળિી દીિસમાું પાુંચ-સાત િાર કોગળા કરિા તથા હુુંફાળા દુધમાું હળદર અને ઘી નાખી મીશ્ર કરી પી જવુું.   
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સિાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી આદુના રસમાું સીંધિ નાખી પીિાથી બેસી ગયેલો અિાજ ખલેુ છે. એમાું ખારી અને તરુી 

િસ્ત ુન ખાિી, ઠુંડાું પીણાું-પાણી, તમાકુ, સોપારી અને શરાબનુું સેિન ન કરવુું.  

અજમો, હળદર, આમળાું, જિખાર અને ચીત્રકની છાલ દરેક ૫૦-૫૦ ગ્રામનુું બારીક ચણુદ બનાિી એક ચમચી ચણુદ બે 

ચમચી મધ અને એક ચમચી ઘી સાથે લેિાથી અિાજ બેસી ગયો હોય તો તે ખલેુ છે.  

અિાજ બેસી જાય તો ભાુંગરાના પાનનો રસ ઘી સાથે લેિાથી લાભ થાય છે.  

બોરડીનાું તાજાું લીલાું પાનને સાફ કરી િાટીને એક ચમચી જેટલી ચટણી બનાિી ઘીમાું શેકીને ખાિાથી બેસી ગયેલા 

અિાજમાું તથા ઉધરસમાું લાભ થાય છે.  

અિાજ બેસી જાય ત્યારે જેઠીમધ અથિા તેનો સાર (શીરો) મોઢામાું રાખી ચસુિાથી અિાજ ખલુી જાય છે. અિાજ 

સારો રાખિા માટે સુંગીતકારો પોતાની પાસે જેઠીમધનો શીરો રાખતા હોય છે.  

ચણકબાબ, સીંધિ િગેરે મખુમાું રાખી તેનો રસ ગળિાથી શ્વાસનળી અને કુંઠમાું ચોંટેલો કફ નીકળી જાય છે અને બેસી 

ગયેલો અિાજ ખલુી જાય છે.  

અનુંતમળુ, જેઠીમધ અને આદુ કુંઠય અને સ્િયદ ઔષધ છે. લીલી હળદર, સુુંઠ, ગુંઠોડા, તલુસી, નાગરિેલનાું પાન પણ 

થોડા પ્રમાણમાું કુંઠય ઔષધ છે. 

ગળાનો દુખાિો કે સોજો: 

ગળામાું દુખાિો થતો હોય તો તલુસીનો રસ મધ સાથે હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર ચાટો. 

લવિિંગને જરા શેકી મોંમાું રાખી ચસૂિાથી ગળાનો સોજો મટે છે. 

ગળાની અંદર સોજો આવ્યો હોય, કાુંકડા િધ્યા હોય કે ગળામાું ચાુંદી પડી હોય તો સિાર-બપોર-સાુંજ ફટકડીના 

કોગળા કરિાથી ફાયદો થાય છે. 

ગળું આિી ગયુું હોય તો સરકાના કોગળા કરિાથી મટે છે. 

કોથમીર ચાિી ચાિીને ચસૂિાથી ગળાનો કોઈપણ પ્રકારનો દુાખાિો મટે છે. 

લવિગ તથા તલુસીયકુ્ત ચા બનાિી પીિાથી ટોન્સીલના સોજામાું રાહત થાય છે. 

ગળામાું િાળ અટક્યો હોય તો, ભાતનુું ગરમ ઓસામણ પીિાથી િાળ નીકળી જશે. 
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ગળાનો સોજો કે શરદી હોય તો લીમડાનાું ૨ થી ૩ પાન નાખીને ઉકાળેલા હ ૂુંફાળા પાણીથી કોગળા કરિા, એન્ટી 

બાયોહટક દિાની જરૂર નહીં પડે. 

હુુંફાળા પાણીમા એક ચમચી હળદરનુું ચણુદ અને એક ચમચી ખાુંડ નાખીને,ઓગાળીને ધીમે ધીમે પીવુું. 

સિાર,બપોર,સાુંજ અને રાતે્ર પીવુું. ત્રણ દીિસ પછી ચારની જગ્યાએ ત્રણ િખત પીવુું. જેમ જેમ રાહત જણાય તેમ 

તેમ એક એક િાર ઓછા કરતા જવુું. ત્રણ દીિસમાું સોજો ઉતરી જાય છે. પીડા અને દુખાિો બુંધ થાય છે. આ એક 

અનભુિ વસધ્ધ ઉત્તમ ઇલાજ છે. હળદર શધુ્ધી કરનાર છે. તે વિષનાશક છે અને ઘાને રૂઝિે છે. જો અિારનિાર 

કાકડા થતા હોય તો રોજ જમિામા લીલી હળદરની કચુુંબર ખાિી. 

િારુંિાર કાકડા પાકી જતાું હોય તેમણે અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી ગરમાળાની છાલનો તાજેતાજો 

બનાિેલો ઉકાળો સિારે, બપોરે અને રાતે્ર પીિો જોઈએ. 

ટોસ્ન્સલ થાય ત્યારે એરુંડનાું પાનને આછા તાપમાું શેકીને તેના પર મધ ચોપડો અને બુંને તરફ ગાલ પર ચોંટાડયા 

પછી પટ્ટી બાુંધો. આ રીતે કરિાથી ફાયદો થશે. 

લસણને ખબૂ લસોટી, મલમ જેવુું કરી, કપડાું પર લગાડી પટ્ટી, બનાિી કુંઠમાળ જેિી ગળાની ગાુંઠ પર લગાડિાથી 

ગળાની ગાુંઠ મટે છે. 

કુંઠમાળ ઉપર જિના લોટમાું કોથમીરનો રસ મેળિીને રોજ લગાડિાથી કુંઠમાળ મટે છે. 

કાુંદાનુું કચુુંબર, જીરુ અને વસિંધિ નાખી ખાિાથી ગળું સાફ રહ ેછે. કફની ખરેટી બાઝતી નથી. 

લીંબનુો રસ પીિાથી ગળાની પીડા મટે છે.  

ગળામાું બળતરા કે દુખાિામાું એક ચમચો મધ, એક લીંબનુો રસ અને લાલ મરચાુંનો તદ્દન થોડો પાઉડર દીિસમાું 

બેત્રણ િાર લેિાથી લાભ થાય છે.  

કોઈ રોગ ન હોય પણ િધ ુશ્રમને કારણે ગળું દુખતુું હોય તો સકુા ધાણા ચાિતા રહી મોંમાું ઉત્પન્ન થતો રસ ધીમે ધીમે 

ગળા નીચે ઉતારતા રહિેાથી લાભ થાય છે 

કેળાુંની છાલ ગળા ઉપર બહાર બાુંધિાથી ગળાનો સોજો મટે છે.  

એક અંજીર અને ૧/૪ ચમચી હળદર પાણીમાું લસોટી અડધા ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળો કરિો. ઉકાળો ઠુંડો પડય ેગળામાું 

ધારણ કરી થોડી િાર મોંઢામાું રાખી ધીમેથી ગળી જિો. સિાર-સાુંજ તાજો ઉકાળો બનાિિો. એનાથી ગળાનો સોજો, 

જીભનો સોજો, મોંઢાનાું ચાુંદાું, અિાજ બેસી જિો િગેરે ફરીયાદો ચાર-પાુંચ દીિસમાું મટે છે.  
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અજમાનો ઉકાળો અથિા પાણી સાથે અજમાનુું અતી બારીક ચણુદ દીિસમાું ચારેક િખત નીયમીત પીિાથી ગળાનો 

સોજો મટે છે. ગળ સકુાવુું ગોળનુું પાણી બનાિી ચાર પાુંચ િાર િસ્ત્રગાળ કરી પીવુું. અથિા ગરમીના દીિસો હોય તો 

લીમડાના પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ પીિો. ગળું બેસી જવુું ગળું બેસી જાય ત્યારે આદુના નાના નાના ટુકડા કરી મોંમાું 

રાખી મકુી ચસુીને રસ ગળા નીચે હળિે હળિે ઉતારતા રહવે ુું. ગળું સાફ રાખિા ડુુંગળીનુું કચુુંબર જીરુું અને સીંધિ 

નાખી ખાિાથી ગળું સાફ રહ ેછે, કફની ખરેટી બાઝતી નથી અને પેટમાુંનાું ઝેરી તત્ત્િોનો નાશ થાય છે. 

કાકડા  

ચલુાની બળેલી માટી(લાલ થઈ હોય તે, હિે ચલુા નથી હોતા આથી માટીને લાલ થાય ત્યાું સધુી બાળિી) ૧૦ ગ્રામ 

અને ૩ ગ્રામ મરીનુું ચણુદ સિાર સાુંજ થોડુું થોડુું કાકડા પર દબાિીને ચોળિાથી ત્રણ દીિસમાું કાકડા મટી જાય છે.  

દીિસમાું બેત્રણ િાર મીઠાના પાણીના કોગળા કરિાથી કાકડામાું લાભ થાય છે.  

બે ગ્રામ ફુલાિેલી ફટકડી ૧૨૫ ગ્રામ ગરમ પાણીમાું નાખી કોગળા કરિા.  

આંબાનાું પાન બાળી તેનો ધમુાડો લેિાથી ગળાની અંદરનાું કેટલાુંક દદોમાું ફાયદો થાય છે. 

૧ ગ્લાસ શેરડીના તાજા રસને સહજે ગરમ કરી ૧ કપ દુધ ઉમેરી ધીમે ધીમે દીિસમાું બે-ત્રણ િખત પીિાથી થોડા 

દીિસોમાું ટોન્સીલ્સની તકલીફ મટે છે.  

િારુંિાર ટોન્સીલ થતાું હોય અને અનેક દિા છતાું કાયમ માટે મટતાું ન હોય તો સિાર-સાુંજ ૧-૧ મોટા ગ્લાસ 

ગાજરના રસમાું અડધો ચમચો આદુનો રસ મેળિી પીિાથી ટોન્સીલ જડમળુથી મટી જાય છે. 

મોઢાના દદો: 

પાન ખાિાથી મોઢુું આિી ગયુું હોય તો મોઢામાું લવિિંગ રાખિાથી મટે છે. 

મધ સાથે પાણી મેળિી કોગળા કરિાથી મોંની ચાુંદી અને ગળાની બળતરા મટે છે. 

ટુંકણખારને પાણીમાું ઓગાળી કોગળા કરિાથી મોંના ચાુંદા તથા જીભની ચાુંદા મટે છે. 

બાિળની છાલ ઉકાળીને કોગળા કરિાથી મોંના ચાુંદા મટે છે. 

તાજી મોળી છાશ પીિાથી મોંના ચાુંદા મટે છે. 

તલુસીનાું પાન ચાિિાથી તથા તલુસીના પાનના ઉકાળાના કોગળા કરિાથી મોંની દુગુંધ મટે છે. 

કુંઠમાળ 
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લસણને ખબુ લસોટી, મલમ જેવુું કરી, કપડા પર લગાડી પટ્ટી બનાિી કુંઠમાળ જેિી ગળાની ગાુંઠો પર ચોંટાડતા 

રહિેાથી ગળાની અસાધ્ય લાગતી ગાુંઠો મટે છે.  

ભીલામામાું હીરાકણી મેળિી પેસ્ટ બનાિી લેપ કરિાથી કુંઠમાળની ગાુંઠો ઓગળી જાય છે.  

ગળો, શીલાજીત અને ગગુળ ખબુ ખાુંડી તેની ગોળી બનાિી સેિન કરિાથી કુંઠમાળના રોગીને રાહત થાય છે.  

પીલડુીના મળુને ગૌમતુ્રમાું પીસીને લેપ કરિાથી કુંઠમાળની ગાુંઠો ઓગળે છે.  

શરપુંખાના મળુને ચોખાના ધોિાણમાું િાટીને લેપ કરિાથી કુંઠમાળ મટે છે 

કાકડા   

કેળાુંની છાલ ગળા ઉપર બહાર બાુંધિાથી કાકડા ફુલ્યા હોય તો તે મટે છે.  

હળદરને મધમાું મેળિી લગાડિાથી ગમે તેિા િધેલા કાકડા બેસી જાય છે.  

સાધારણ ગરમ પાણીમાું મીઠુું ઓગાળી દીિસમાું બેત્રણ િાર કોગળા કરિાથી કાકડાની પીડા મટે છે.  

પાણીમાું મધ નાખી કોગળા કરિાથી િધેલા કાકડા બેસી જાય છે.  

એક એક ચમચી હળદર અને ખાુંડ ફાકી જઈ ઉપર ગરમ દુધ ધીમે ધીમે પીિાથી િધેલા કાકડા બેસી જાય છે.  

કાકડા-ટોન્સીલ્સમાું સોજો આિે, તાિ આિે અને ખોરાક-પાણી ગળિામાું મુ્ કેલી પડે તો જેઠી મધ, કાથો અને હળદર 

દરેકનુું અડધી ચમચી ચણુદ બેથી ત્રણ ચમચી મધમાું સિાર-સાુંજ ચાટિાથી રાહત થાય છે.  સાથે સાથે સશમ્ની 

િટીની અને સદુશદન ઘનિટીની એક એક ગોળી સિારે, બપોરે, સાુંજે લેિી. માિાની મીઠાઈ, ફ્રીજનુું ઠુંડુ પાણી, ઠુંડાું 

પીણાું, આઈસક્રીમ, શરબત, ટૉફી, ચૉકલેટ, દહીં, છાસ તેમ જ લીંબ,ુ આમલી, ટામેટાું જેિા ખાટા પદાથો બુંધ કરિા. 

ખદીરાિટીની બે-બે ગોળી ચસુિી ખબુ જ હીતકારી છે.  

કાકડા થાય તો એક દીિસ ઉપિાસ કરિો. મળશદુ્ધી માટે રાતે નાની ચમચી હરડેનુું ચણુદ લેવુું. દીિસમાું ત્રણ િખત 

એક કપ પાણીમાું એક ચમચી હળદર અને એક ચમચી ખાુંડ મેળિી ધીમે ધીમે પી જવુું. સિારે ‘સિુણદ 

િસુંતમાલતી’ની અધી ગોળી પીસીને મધમાું ઘુુંટી ચાટી જિી. ૧૧-૧૨ દીિસ આ ઉપચાર કરિાથી કાકડા મટી જાય 

છે.  

િડ, ઉમરો, પીપળો જેિા દુધ ઝરતા ઝાડની છાલને કુટી, ઉકાળો કરીને કોગળા કરિાથી કાકડાનો સોજો મટે છે.  

ટુંકણખાર, ફટકડી, હળદર અને ત્રીફલાના મીશ્રણને મધમાું કાલિી કાકડા પર લગાડિાથી કાકડા મટે છે.  
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કાકડા(ટોન્સીલ્સ)માું કાકડાશીંગી હળદર સાથે આપિી. કાકડાશીંગીનો ૧ ગ્રામનો ફાુંટ બનાિી દીિસમાું ત્રણ િખત 

પાિાથી પણ સારુું  પરીણામ આિે છે.  

ઠુંડા, ચીકણા અને ગળ્યા પદાથો બુંધ કરી નાગરિેલના પાનમાું તજનો એક ટુકડો, પાુંચ-સાત મરી અને તલુસીનાું 

સાત-આઠ પાન લઈ બીડુું બનાિી સિાર-સાુંજ ચાિી ચાિીને રસ ગળા નીચે ઉતારતા જવુું.  

સકુી મેથીના ઉકાળાથી કલાક-બે કલાકે કોગળા કરતા રહિેાથી ગળાના કાકડા (ટોન્સીલ) મટિાની શક્યતા છે.  

કાકડા-ટોન્સીલ, ગળાની અંદરનો સોજો અથિા ફેરીન્જાયટીસ, સ્િરભેદ એટલે કે ગળું બેસી જવુું-અિાજ બેસી જિો, 

મોઢાનાું અને ગળાનાું વ્રણ–ચાુંદા િગેરેમાું એક કપ જેટલા ઉકાળેલા પાણીમાું એક ચમચી હળદર, એક ચમચી સાકરનો 

ભકુો, એક ચમચી જેઠીમધનુું ચણુદ અને પા ચમચી કાથો મીશ્ર કરી તેનો કોગળો ગળામાું ભરી રાખિો. થોડો િખત આ 

ઔષધને ગળામાું રાખી પી જવુું. સિાર-સાુંજ આ ઉપચાર કરિાથી ચાર-પાુંચ દીિસમાું જ ફાયદો થઈ જશે.સાભાર: 

િલ્લભગાુંડા  

(૧૩) ઉલટી:  

પીપળાની પ્રશષુ્ક છાલને બાળીને એની રાખ પાણીમાું નાખી મીક્ષ કરો. થોડીિાર પછી તેણે ગાળીને ઉલટી થતી હોય 

તેણે પીિડાિિાથી ઉલટી બુંધ થાય છે. 

ગાુંધીને ત્યાુંથી કપરૂકાુંચલીનુું ચણૂદ લાિી દશગ્રામ ચણૂદ એક શેર પાણીમાું નાખીને બરાબર હલાિી કાઢો. તેણે એક 

કલાક રહિેા દો અને પછી ગાળી કાઢો. ઉલટીિાળા દદીને દર પાુંચ મીનીટે એક એક ચમચી ચમચી પીિડાિો. 

નાગરિેલના પાનમાું ફૂલાિેલુું લવિિંગ, એલચી, એક ગ્રામ કપરૂકાુંચલીનુું ચણૂદ,સગુુંધી મસાલો િગેરે નાખીને દદીને દર 

કલાકે એક પાન આપવુું. પાન મોમાું રાખીને ચસૂ્યા કરિાનુું,ચાિી જિાનુું નહહ. આમ કરિાથી ઉલટી બુંધ થાય છે. 

કફ પ્રકોપને લઈને ઉલટી થતી હોય તો કોઠાના ગભદમાું વત્રકટૂ મેળિીને જરા જરા ચાટયા કરવુું. ઉલટી શાુંત થશે. 

આિા દદીએ પછી હદિેલનો રેચ લેિો અને સુુંઠ નાખીને ઉકાળેલુું પાણીજ પીિાનુું. ખોરાકમાું ગળ્યા અને ભારે પદાથો 

ખાિાનાું બુંધ કરિા. 

ઉલટી થતી હોય તો જીરુું શેકી નાખી તેના પર જરા વસિંધિ ભભરાિવુું અને લીંબ ુનીચોિવુું. ઉલટીના દદીને થોડી થોડી 

િારે ચપટી ચપટી ચાિિા આપવુું. ઉલટી બુંધ થઇ જશે. જેને ભખુ ઓછી લાગતી હોય તેમણે સિાર-બપોર-સાુંજ 

ઉપરની િસ્ત ુચપટી ચપટી ચાિિાનુું રાખે તો ઘણોજ ફાયદો થાય છે. 

ઉલટીમાું દદીને તલુસીનો રસ કાઢીને થોડી થોડી િારે પીિડાિિાથી રાહત થશે. 
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ઉલટી, ચ ૂુંક, આફરો, ઝાડા, અને િાય ુમાટે નીચેનુું વમશ્રણ બનાિીને બાટલીમાું ભરી રાખો. એના દસ ટીપા બાળકને 

અને મોટાને િીસ ટીપા પીિડાિિા. લીંબનુો રસ ત્રણ તોલા, ચનુાનુું નીતયુું પાણી બે તોલા, ચોકખુું મધ એક તોલો, 

અજમાનુું બારીક ચણૂદ એક તોલો. આ પ્રમાણ રાખીને જોઈએ તેટલુું બનાિીને રાખી મકુો. 

તલુસીના બીજ પીસીને દુધમાું મેળિીને બાળકને આપિાથી બાળકોની ઉલટી મટે છે. 

દસ થી િીસ ગ્રામ તલુસીના રસમાું ચપટી એલચી, ચપટી લિુંગનુું ચણૂદ સાકર સાથે મેળિીને પીિાથી અથિા તો 

એકલો લીંબનુો રસ મધ સાથે પીિાથી ફાયદો થાય છે. 

તલુસીનો રસ, આદુનો રસ મધ સાથે લેિાથી ઉલટીમાું ફાયદો થાય છે. 

તલુસીના પાુંચ ગ્રામ રસમાું બે ગ્રામ ગોપીચુંદન ભેળિીને પીિાથી ઉલટી મટે છે. એકિાર પીિાથી નહહ મટે તો 

બીજીિાર પીિો. 

નાના બાળકને ઉલટી(બકારી) થતી હોય તો ત્રણ ટીપા તલુસીના રસમાું મેળિીને હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર ચટાડો  

ફુદીદીનાનો રસ પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

રાઇ ઝીણી િાટી, પાણીમાું પલાળી, પેટ ઉપર લેપ કરિાથી ઉલટી મટે છે. 

મરી અને મીઠુું િાટીને ફાકિાથી ઉલટી મટે છે. 

ગોળને મધમાું મેળિીને લેિાથી ઉલટી મટે છે. 

આદુનો રસ અને કાુંદાનો રસ મેળિીને પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

સુુંઠ અને ગુંઠોડાનુું ચણુદ મધમાું નાખી ચાટિાથી ઉલટી મટે છે. 

મીઠા લીમડાના પાનનો ઉકાળો પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

તજનો ઉકાળો પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

લીંબ ુકાપી તેના ઉપર ખાુંડ ભભારાિીને ચસુિાથી અન્નવિકારથી થતી ઉલટી મટે છે. 

શેરડીનો રસ વપિાથી પીત્તની ઉલટી મટે છે. 

એલચીના દાણા િાટીને ફાકી મારિાથી અથિા મધમાું ચાટિાથી જીિ ડહોળાતો હોય કે ઉલટી થાય એવુું લાગતુું હોય 

તો તે મટે છે. 
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એક એક તોલો દ્રાક્ષ અને ઘાણા િાટી પાણીમાું એકરસ કરી પીિાથી પીત્તની ઉલટી મટે છે. 

કાુંદાનો રસ થોડા પાણીમાું એક કલાક પછી પીિાથી અપચનાને લીધે થતી ઉલટી મટે છે. 

ચોખાના ઘોિાણમાું જાયફળ ઘસીને પીિાથી ઉલટી- ઉબકા મટે છે. 

મમરાનો ઉકાળો બનાિી તેમાું ૨-૪ એલયી, ૨-૩ લિીંગ તથા સાકર નાખી ૫-૭ ઉભરા આિિા દઈ ઉતરીને ઠડુું પાડી 

લો, તે પાણી ગાળીને ૧-૨ ચમચી લીંબ ુનીચોિીને અથિા બરફનો ટુકડો નાુંખીને પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

અધો કપ ગરમ પાણીમાું ૧ ગ્રામ ખાિાનો સોડા નાુંખી પીિાથી ઉલટી મટે છે. 

ગાડી કે મોટર બસની મસુાફરીમાું ચક્કર આિે અથિા ઉલટી થિા માુંડે ત્યારે મોંમા લિીંગ અથિા તજ રાખી 

ચસુિાથી ચક્કર અને ઉલટી બુંઘ થાય છે. 

ઉલટી જેવુું લાગતુું હોય ત્યારે જીરૂ ચાિીને ખાવુું. 

તજનો ઉકાળો પીિાથી ઊલટીની તકલીફ મટે છે. 

પીપરીમળૂ તથા સ ૂુંઠ સમાન ભાગે લઈ ચણૂદ બનાિી ૨ થી ૩ ગ્રામ જેટલુું મધ સાથે લેિાથી મટે છે. 

ઊલટીથી રાહત પામિા આદુના રસ સાથે ફુદીનાનો રસ મેળિીને ચમચો ભરીને પીવુું. 

તરત ખાિાનુું લેશો નહી. પેટ અને શરીર બુંનેને આરામ આપો. ત્રણ કલાક પછી થોડા પાણીમાું સાકાર, લીંબ,ુ મીઠુું, 

ફુદીનાનો રસ, આદુનો રસ મેળિી બે - બે ચમચી થોડી થોડી િારે પીતા રહો. 

 

 

(૧૪) કબજીયાત:પાચન  

સુુંઠ, કાળા મરી, પીપર, જીરુું , વસિંધિ અને ઘીમાું શેકેલી હહિંગ સરખા ભાગે લઈ તેની ભકૂી બનાિી ખાધા પછી રોજ બે 

ગ્રામ લેિાથી કબજીયાત દુર થાય છે. 

દસ તોલા હીમજ, દસ તોલા ચોકખા સોનામખુીના પાન, અઢી તોલા સુુંઠ, અડધો તોલો સુંચળ આ બધા ભેગા કરી તેને 

ઝીણા િાટીને તેનુું ચરૂણ બનાિો. સતુી િખતે એક તોલો ફાકીને પાણી પીવુું. ખોરાક પચી જશે અને ઝાડો સારો થશે. 

તલુસીના પાનનો રસ દરરોજ સિારે લગભગ એક તોલો જેટલો લેિાથી અજીણદ અને કબજીયાત દુર થશે. 
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તલુસીના મળૂના કિાથમાું ખાુંડ મેળિીને પીિડાિિાથી બાળકને ઝાડો સારો થાય છે.પેટનુું ફૂલવુું િગેરે મટી જાય છે. 

તલુસીના કાઢામાું વસિંધિ અને સુુંઠ મેળિીને પીિાથી કબજીયાત મટી જાય છે. 

ગળ્યા દુધમાું સિાર-સાુંજ બે ચમચી ઇસબગલુ મેળિીને પીિાથી મળશદુ્ધદ્ધ થાય છે.ઇસબગલુ લાુંબો સમય લેિાથી 

સ્નાયઓુ જકડાઈ જાય છે, માટે તેનો તમારી પ્રકૃવત પ્રમાણે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરિો જોઈએ. 

તલુસી અને હળદરનો રસ એક એક ચમચો ભેગો કરી હદિસમાું ત્રણ િખત પીિાથી પેટના દદોમાું ઘણોજ ફાયદો થાય 

છે. 

એક ચમચો મકાઇની સાકરિાળી ચાસણી કરીને ૮ ઔંસ પાણી ભેળિીને પીિાથી કબજીયાતમાું ફાયદો થાય છે. 

કબજીયાતમાું હદિસમાું બેિાર દૂધમાું િધારે સાકર અથિા મધ નાખીને લેવુું. 

જમરૂખ (બી સાથે) ખાિાથી પેટ સાફ આિે છે. 

િધારે ફળાહાર લેિાથીં ખાસ કરીને સકૂી કાળી દ્રાક્ષ, જમરૂખ, લીલી અને કાળી દ્રાક્ષ, સુંતારાનો રસ અને પપૈયાથી 

કબજીયાતમાું ફરક પડે છે. 

સગીર અને જુિાન બાળકોને ્લુીિાળ ધાન્ય આપિાથી કબજીયાત મટે છે. 

અજમો અને સોનામખુીનુું ચણુદ હ ૂુંફાળા ગરમ પાણી સાથે લેિાથી કબજીયાત મટે છે. 

પાકા ટામેટાનો એક કપ રસ પીિાથી આંતડાનો મળ છૂટો પડી કબજીયાત મટે છે. 

નયણા કોઠે સિારમાું થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

લીબુુંનો રસ ઠુંડા અથિા ગરમ પાણીમાું નાખી સિારે અને રાતે્ર પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

ખજુરને રાતે્ર પલાળી સિારે મસળી, ગાળીને તે પાણી પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

ગરમ પાણીમાું એક ચમચી આદુનો રસ, એક ચમચી મધ મેળિી પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

કાળી દ્રાક્ષને રાતે્ર ઠુંડા પાણીમાું પલાળી રાખી સિારે દ્રાક્ષને મસળી ગાળી તે પાણી પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

રાતે્ર સતુી િખતે એકાદ બે સુંતરા ખાિાથી કબજીયાત મટે છે. 

ત્રણ ગ્રામ મેથીનુું ચણુદ સિાર સાુંજ ગોળ અને પાણી સાથે લેિાથી કબજીયાત મટે છે. 
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ચાર ગ્રામ હરડે અને એક ગ્રામ તજ, સો ગ્રામ પાણીમાું ગરમ કરી તે ઉકાળી રાતે્ર તથા સિારના પહોરમાું પીિાથી 

કબજીયાત મટે છે. 

રોજ સિારે એક ગ્લાસ ઠુંડા પાણીમાું અને રાતે્ર દૂધમાું બે ચમચી મધ મેળિીને પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

અજમાના ચણૂદમાું સુંચોરો નાખી ફાકિાથી કબજીયાત મટે છે. 

તલુસીના ઉકાળામાું વસિંધિ અમે સ ૂુંઠ મેળિી ફાકિાથી કબજીયાત મટે છે. 

જાયફળ લીંબનુા રસમાું ઘસીને તે ઘસરો લેિાથી કબજીયાત મટે છે. 

કાુંદાને ગરમ રાખમાું શેકી રોજ સિારે ખાિાથી કબજીયાત મટે છે, અને શસ્ક્ત િધે છે. 

પીપળાન ુપાન નાખીને ઉકાળેલ ુદૂઘ પીિાથી ગૅસને કારણે થયેલ કબજજયાત મટે છે. પેટના િાય ુમટે છે. ગરમ દૂધ 

સાથે બે ચમચી ગલુકુંદ કે ઇસબગલુ રાતે્ર સતૂી િખતે લેિાથી મળ સાફ આિે છે. 

િારુંિાર જુલાબ લેિા કરતાએક ચમચી ઘીને એક ચમચી ગરમ પાણી સાથે લેિાથી કબજજયાત દૂર થાય છે. 

ત્રણ થી ચાર હીમજને એરું હડયામાું શેકીને રોજ રાતે્ર લેિાથી કબજજયાત દૂર થાય છે. 

કબજજયાતમાું ટમેટુું અથિા સુંતરાના રસમાું એક ચમચી મધ નાખીને સેિન કરિાથી લાભ થાય છે. 

કારેલાુંનો એક કપ રસ પીિાથી કબજીયાત મટે છે. 

ગરમીના દોષથી થતી કબજજયાત, આંતરડાની ગરમી, ચાુંદા, મરડામાું ઈસબગલુ દૂધ કે છાશ સાથે લઈ શકાય. 

ઝાડો ન ઊતરે ત્યારે લીંબનુા રસમાું જાયફળનો ઘસારો પીિો. 

એલચી, લવિિંગ અને જાયફળના ચણૂદને મધ અને લીંબથુી બનાિેલ ચામાું મેળિીને પીિાથી કબજજયાતમાું આરામ 

થાય છે. 

કબજજયાત, અમ્લવપત્ત, અલ્સર, મોંના ચાુંદાું િગેરે રોગોમાું કાળી દ્રાક્ષ અને સાકર પલાળીને લેિી જોઈએ. 

હરડેનુું ચણૂદ બનાિીને તેની અડધીથી એક ચમચી ફાકી સહજે ગરમ દૂધ સાથે લેિાથી મળની શદુ્ધદ્ધ થાય છે. 

કબજીયાત  

૧ ગ્રામ તજ અને ૫ ગ્રામ હરડેનુું ચણુદ ૧૦૦ મી.લી. ગરમ પાણીમાું રાતે્ર પીિાથી સિારે ખલુાસાથી ઝાડો થઈ 

કબજીયાત મટે છે.  
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૩૦-૪૦ ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ રાતે્ર ઠુંડા પાણીમાું પલાળી સિારે મસળી, ગાળી થોડા દીિસ પીિાથી કબજીયાત મટે  છે.  

સીંધિ અને મરી બારીક િાટી દ્રાક્ષને લગાડી રાતે્ર એક એક દ્રાક્ષ ખબુ ચાિીને ખાિાથી ઝાડાની શદુ્ધી થઈ કબજીયાત 

મટે છે.  

આદુનો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ રસમાું ૧.૫ ગ્રામ સીંધિ મેળિી સિારે પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને સીંધિ એકત્ર કરી ભોજનની શરુઆતમાું લેિાથી કબજીયાત મટે છે.  

આમલીને તેનાથી બમણા પાણીમાું ચાર કલાક ભીંજિી રાખી, ગાળી, ઉકાળી, અધુું પાણી બાકી રહ ેત્યારે ઉતારી, તેમાું 

બમણી સાકરની ચાસણી મેળિી, શરબત બનાિી ૨૦થી ૫૦ ગ્રામ જેટલુું રાતે્ર પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

એક ગ્લાસ ઠુંડા પાણીમાું લીંબનુો રસ પ્રાત:કાળે પીિાથી કબજીયાતમાું ફાયદો થાય છે. અથિા રાતે્ર સતુાું પહલેાું પણ 

પી શકાય.  

૧૦ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૧૦ ગ્રામ ખાુંડ ૧૦૦ મી.લી. પાણીમાું એકાદ માસ સધુી દરરોજ  રાતે્ર પીિાથી જીણદ 

કબજીયાત મટે છે.  

એક ગ્લાસ સહજે ગરમ પાણીમાું ૧-૧ ચમચી લીંબ ુઅને આદુનો રસ તથા ૨ ચમચી મધ મેળિી પીિાથી અજીણદ અને 

કબજીયાત મટે છે.  

સિારમાું િહલેા ઉઠી થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી દસ્ત સાફ આિે છે અને કબજીયાત દુર થાય છે.  

એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાું પલાળી િાટી માખણ કે દહીંમાું મેળિી રોજ સિારે ખાિાથી કબજીયાત મટે છે.  

એક સકુુું અંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દુધમાું નાખી ઉકાળી, તેમાું સહજે ખાુંડ નાખી રોજ સિારે પીિાથી કબજીયાત મટે 

છે.  

રાતે્ર સતુી િખતે ૩-૪ અંજીર ખબુ ચાિીને ખાઈ ઉપર એકાદ કપ હુુંફાળું દુધ પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

રાતે્ર પાણીમાું ખજુર પલાળી, સિારે મસળી, ગાળીને પીિાથી રેચ લાગીને મળશદુ્ધી થાય છે. (૧૫) ખજુરની ચાર-પાુંચ 

પેશી રાતે્ર પાણીમાું પલાળી રાખી, સિારે મસળી તેમાું મધ નાખી સાત દીિસ સધુી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

કાળી દ્રાક્ષ કે લીલી દ્રાક્ષ સાથે ૨૦-૩૦ ગ્રામ કાજુ ખાિાથી અજીણદ કે ગરમીથી થયેલી કબજીયાત મટે છે.  

જામફળનુું શાક બનાિી ખાિાથી કબજીયાત મટે છે.  

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 80 

 

જામફળનુું થોડા દીિસ સધુી નીયમીત સેિન કરિાથી ત્રણ-ચાર દીિસમાું જ મળશદુ્ધી થિા માુંડે છે અને કબજીયાત 

મટે છે. કબજીયાતને લીધે થતો માથાનો દુ:ખાિો અને નેત્ર-શળુ પણ એનાથી મટે છે.  

પાકાું ટામેટાું ભોજન પહલેાું છાલ સહીત ખાિાથી અને રાતે્ર સતુાું પહલેાું નીયમીત ખાિાથી ધીમે ધીમે કબજીયાત 

કાયમ માટે દુર થાય છે.  

પાકાું ટામેટાુંનો એક તયાલો રસ કે સપુ દરરોજ પીિાથી આંતરડાુંમાું જામેલો સકુો મળ છટો પડે છે અને જુના િખતની 

કબજીયાત દુર થાય છે.  

રાતે્ર પાકાું કેળાું ખાિાથી કબજીયાત મટે છે. જુલાબ કે રેચ લેિાની જરુર રહતેી નથી.  

મેથીનુું ૩-૩ ગ્રામ ચણુદ સિાર-સાુંજ ગોળમાું કે પાણીમાું લેિાથી કબજીયાત મટે છે.  

મેથીનાું કુમળાું પાનનુું શાક બનાિીને ખાિાથી કબજીયાત મટે છે.  

રાતે્ર સતુી િખતે એક-બે નારુંગી ખાિાથી કબજીયાત મટે છે. નારુંગીનો રસ જુની કબજીયાતને પણ દુાુર કરી શકે છે.  

સિારે એક તયાલો ઠુંડા કે સહજે ગરમ પાણીમાું અને રાતે્ર દુધમાું એક ચમચી મધ મેળિી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

સુુંઠ, મરી, પીપર અને સીંધિ દરેક ૧૦-૧૦ ગ્રામના બારીક િસ્ત્રગાળ ચણુદમાું ૪૦૦ ગ્રામ બી કાઢેલી કાળી દ્રાક્ષ મેળિી 

ચટણી માફક પીસી બરણીમાું ભરી લેવુું. એને પુંચામતૃ ચાટણ કહ ેછે. આ ચાટણ પાુંચથી ૨૦ ગ્રામ જેટલુું સિાર-સાુંજ 

ચાટિાથી કબજીયાત મટે છે.  

દ્રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું ભીજિી રાખી ગાળીને પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

હુુંફાળા ગરમ પાણીમાું ૧ થી દોઢ ગ્રામ મીઠુું મેળિી રોજ રાતે્ર પીિાથી આંતરડાું સાફ થઈ કબજીયાત મટે છે.  

શરીરમાું ખોટી ગરમીને કારણે ઝાડામાું રહલે પ્રિાહી જળ શોષાઈ જતાું ઝાડાની કબજીયાત થાય છે. જેમને બેત્રણ 

દીિસે માુંડ થોડો કઠણ ઝાડો થતો હોય તેમણે રાતે્ર સતુાું િધ ુપાણી પીવુું. િહલેી સિારે ઉઠીને ઠુંડુ પાણી િધ ુપીવુું. 

તેથી ગરમીના દોષથી થયેલ કબજીયાત દુર થશે. તે રીતે ઝાડો ન જ થાય તો ડુશકેનમાું સાધારણ નિશેકુું પાણી 

ભરવુું. તેમાું સાબનુ ુું થોડુું પ્રિાહી તથા ગ્લીસરીન ૩૦ ગ્રામ ઉમેરવુું. તે પાણીથી  અાૅનીમા લેિાથી ઝાડો તરત જ થઈ 

જાય છે. કફદોષથી થતી કબજીયાતમાું સિારે ગરમ પાણી પીવુું.  

રોજ રાતે્ર એક ચમચો દીિેલ દુધમાું પીવુું. થોડા દીિસ આ પ્રયોગ કરિાથી કબજીયાત દુર થાય છે.  

અધકચરી શેકેલી િરીયાળી દરરોજ જમ્યા બાદ બુંને સમય ૧-૧ મોટો ચમચો ભરી ખબુ ચાિી ચાિીને દરરોજ 

નીયમીત ખાિાથી િગર દિાએ કબજીયાત મટી જાય છે.  
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કબજીયાાાતમાું આખાું ફળ અને શાકભાજીનુું સેિન રસાહાર જેટલુું જ લાભદાયી છે. પાલખ અને ગાજરનો રસ અથિા 

બટાટા, કાકડી અને સફરજનનો મીશ્ર રસ લેિો. અંજીર, બીલીફળ, જમરુખ અને સુંતરાનો રસ પણ લઈ શકાય.  

રાતે્ર તાુંબાના લોટામાું સિા લીટર પાણી ભરી રાખી સિારે સયુોદય પહલેાું દાતણ કયાદ િીના પીિાથી કદી કબજીયાત 

થતી નથી.  

રાતે્ર ત્રીફળાનુું ચણુદ પાણી સાથે લેિાથી કબજીયાત મટે છે.  

૪૦-૫૦ ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ રાતે્ર ઠુંડા પાણીમાું પલાળી, સિારે મસળી ગાળીને થોડા દીિસ પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

ચાળ્યા િગરનો લોટ, ખબુ પાકુું પપૈયુું અને ભોજન પછી છાસનુું સેિન કરિાથી કબજીયાત મટે છે.  

અજમો અને બીડલિણ મઠામાું નાખી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

ગમે તેિી જુની કબજીયાત પણ ૧-૧ ચમચી હરડેનો પાઉડર સિાર-સાુંજ હુુંફાળા દુધ સાથે લેિાથી મટે છે.  

પાન સહીત આખો કાચો મળુો નીયમીત ખાિાથી ગમે તેિી જુની કબજીયાત પણ મટે છે. (૪૦) કબજીયાત બધા 

રોગોનુું મળુ છે. આથી પેટને હુંમેશાું સાફ રાખવુું જોઈએ. રાતે્ર ખબુ મોડા કુંઈ ખાવુું નહીં તથા ભોજન પછી બે કલાક 

સધુી સવુ ુું નહીં.  

રાતે સફરજન ખાિાથી જીણદ મળાિરોધ તથા ઘડપણનો મળાિરોધ મટે છે.  

બી કાઢેલી દ્રાક્ષ ૨૦ ગ્રામ ખાઈને ઉપર ૨૫૦ મી.લી. દુધ પીિાથી મળશદુ્ધી થાય છે.  

ખબુ જુની ખાટી આમલીનુું શરબત દીિસમાું ચાર િખત દર ચાર કલાકને અંતરે લેિાથી જુની કબજીયાત મટે છે. 

જેમને આમલી અનકુુળ આિતી ન હોય તેમને માટે આ પ્રયોગ કામનો નથી.  

કબજીયાત હોય તો િહલેા ઉઠી, લોટો ભરી પાણી પીને સિારે ફરિા જવુું. લીંબનુ ુું શરબત પીવુું. તેમાું ખાુંડને બદલે 

મીઠુું નાખવુું. િાલ, િટાણા, ચોળા, ચણા, અડદ જેિો િાતિધદક ખોરાક લેિો નહીં. તાુંદળજાની ભાજી ઘણી સારી.  

ગરમ દુધમાું થોડુું માખણ અથિા ઘી નાખી પીિાથી કબજીયાતના દદીને પેટ સાફ જલદી આિે છે. આ ઉપાય 

િારુંિાર કરિાથી િજન અને કૉલેસ્ટરોલ બુંને િધી જિાનો ભય છે.  

મીંઢી આિળ, આમળાું અને હરડેનુું સમાન ભાગે બનાિેલા બારીક ચણુદને શદુ્ધી ચણુદ કહ ેછે. કબજીયાતથી મુંદાગ્ની, 

અરુચી, આફરો, મસા િગેરે થાય છે. એમાું તથા આંતરડાું શીથીલ થઈ ગયાું હોય તો શદુ્ધી ચણુદ પોતાની પ્રકતૃીને 

અનકુુળ પડે એ માત્રામાું એકથી બે ચમચી જેટલુું રાતે્ર સતુી િખતે પાણી સાથે લેવુું. ચણુદ ઔષધ બે મહીના પછી 

પોતાના ગણુ ગમુાિે છે, આથી ચણુદ ઘરે બનાિી ઉપયોગ કરિો અને બે મહીના પછી નવુું ચણુદ બનાિી લેવુું.  
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નાળીયેરનુું પાણી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

નમકયકુ્ત પાણીમાું ૨૪ કલાક ડુબાડીને પછી સકુિેલી એક હરડે હુંમેશાું મોંમાું મકુી રાખિાથી કોઈ પણ પ્રકારની 

કબજીયાત મટે છે.  

પાલકની ભાજીના રસમાું લીંબનુો રસ અને જીરુ નાખી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

એક કપ ગરમ પાણીમાું અડધા લીંબનુો અને નારુંગીનો રસ મધ નાખી પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

સિારના પહોરમાું એક ગ્લાસ પાણી પીિાથી પેટ સાફ આિે છે.  

દરરોજ સિારે નરણા કોઠે બે સુંતરાનો રસ એમાું કશુું પણ નાખ્યા િગર પીિાથી ગમે તેિી જુની હઠીલી કબજીયાત 

પણ મટે છે. કોઈ રોગને કારણે થયેલી કબજીયાતમાું પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય એિો નદોષ અને અકસીર છે.  

તલુસીની માુંજરનુું ચણુદ અને સુંચળ છાસમાું પીિાથી કબજીયાત મટે છે.  

સીંધિ અને ઘી મીશ્ર કરીને લેિાથી ખબુ મુ્ કેલીથી (કરાુંજતાું) થતા કઠણ ઝાડામાું લાભ થાય છે.સાભાર:િલ્લભગાુંડા  

પાચન 

આદુનો રસ, લીંબનુો રસ અને મીઠુું મેળિી સિાર-સાુંજ પીિાથી પાચનક્રીયા બળિાન બને છે. (૨) આમલી, દ્રાક્ષ, મીઠુું, 

મરચુું, આદુ િગેરે નાખી બનાિેલી ખજુરની ચટણી ખાિાથી ખોરાકનુું પાચન થાય છે.  

થોડી માત્રામાું રાઈ લેિાથી આહારનુું પાચન થાય છે, જઠરાગ્ની પ્રદીતત થાય છે.  

પાકી સોપારી ખાિાથી અન્નનુું  પાચન થાય છે.  

િરીયાળી શેકી, તેમાું જરુર પ્રમાણે મીઠુું અને લીંબનુો રસ મેળિી ભોજન કયાદ બાદ ખાિાથી મખુશદુ્ધી થાય છે અને 

ખોરાકનુું પાચન થાય છે.  

લીંબનુો રસ એક ભાગ અને ખાુંડની ચાસણી છ ભાગમાું લિીંગ અને મરીનુું ચણુદ નાખી શરબત કરી પીિાથી જઠરાગ્ની 

પ્રદીતત થાય છે, રુચી ઉત્પન્ન થાય છે અને ખોરાકનુું પાચન થાય છે.  

૫ ગ્રામ ધાણા પાણીમાું ઉકાળી તેમાું દુધ અને ખાુંડ નાખી દરરોજ સિારે પીિાથી પાચનક્રીયા સધુરે છે.  

પપૈયુું ખાિાથી પાચનક્રીયા સધુરે છે.  

સફરજનને અંગારામાું શેકીને ખાિાથી અતી બગડી ગયેલી પાચનક્રીયા સધુરે છે.  
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કોળાનો અિલેહ (લીંક ખાિાથી પાચનશક્તી સધુરે છે.  

તાજો ફુદીનો, ખારેક, મરી, સીંધિ, હીંગ, કાળી દ્રાક્ષ અને જીરુની ચટણી બનાિી તેમાું લીંબનુો રસ નીચોિી ખાિાથી 

પાચનશક્તી તેજ થાય છે.  

આફરો, ઉબકા, ઉલટી, ખાટા ઓડકાર, િાય,ુ મોળ, પેટમાું ચકુ, અપચો, પચ્યા િગરના ઝાડા િગેરે હોય તો ૧૦ ગ્રામ 

મેથી અને ૧૦ ગ્રામ સિુાને અધકચરા ખાુંડી થોડા શેકી જમ્યા પછી અડધીથી એક ચમચી ખબુ જ ચાિીને સિાર-સાુંજ 

ખાિાથી રાહત થાય છે.  

મધ, દીિેલ અને આદુનો રસ મેળિી દશેક ગ્રામ રોજ સિારે એક અઠિાડીયુું સેિન કરિાથી અપચો મટે છે.  

ડુુંગળીના અડધી િાડકી તાજા રસમાું ચપટી સીંધિ મેળિી સિાર-સાુંજ પીિાથી પાચનશક્તી સતેજ થાય છે અને ભખુ 

ઉઘડે છે.   

એક ચમચી સુુંઠનુું ચણુદ અને બે ચમચી હરડે ચણુદ એક ચમચી ગોળ સાથે ખબુ ખાુંડી-લસોટી પેસ્ટ જેવુું કરીને મોટા 

ચણી બોર જેિડી ગોળીઓ બનાિી રોજ સિાર-સાુંજ બે-બે ગોળી લેિાથી અજીણદ, ઉલટી, ઉબકા, મુંદાગ્ની-ભખુ ન 

લાગિી અને આમિાતમાું સારો ફાયદો થાય છે. નબળા પાચનમાું હીતકર છે. 

(૧૫) માુંથાનાું દદો - આધાશીશી :  

માથાનો દુખાિો: 

જો મા્ુું દુખત ુું હોય તો કાળી દ્રાક્ષ સાથે ગલુાબનો રસ વનયવમત પીિો જોઈએ. 

ડુુંગળીને કાપીને સ ૂુંઘિાથી માથાનો દુાખાિો સારો થાય છે 

માથાના દુખાિામાું ચનૂો અને નિસાર સુુંઘિાથી રાહત થશે. 

માથાના દુખાિામાું વત્રફળા, જેઠી મધનુું ચણૂદ મધમાું ચાટિાથી મટી જશે. 

જો મા્ુું દુખત ુું હોય તો તજ અને સુુંઠ નો ભકૂો લઈ તેમાું થોડુું પાણી મેળિી કપાળ ઉપર ચોપડો. 

િાય ુકે શરદીને લઈને માથાનો દુખાિો કે આધાશીશી હોય તો તલુસીના માુંજરનુું પાુંચ ગ્રામ ચણૂદ સિાર-સાુંજ મધમાું 

ચાટવુું. તલુસીના પાનનો કપાળે લેપ કરિો અને તલુસીના રસના બે બે ટીપા નાકમાું નાખિા. 

જો મા્ુું દુખત ુું હોય એલચી, પીપર, બદામ અને દ્રાક્ષ મધમાું ચાટો. 

કાળી દ્રાક્ષ સાથે ગલુાબના ફૂલનો રસ પીિો. 
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માથાના દુખાિામાું આમલી પ૦ ગ્રામ જેટલી લઈને ગરમ પાણીમાું ધોઈ લો અને તેને ગાયના દૂધમાું નાખી દો, પછી 

તેને તાપ પર રાખીને ઉકાળો, જ્યારે દૂધ ફાટી જાય ત્યારે તેને ગાળીને પનીરને અલગ કરી દો. આ પાણીમાું સાકર 

ભેળિીને રોગીને પીિા આપો. ત્રણ-ચાર હદિસ સધુી આ પ્રયોગ કરિાથી માથાનો દુખાિો મટી જાય છે, આ દૂધ િડે 

રોગીના માથામાું માલલશ કરિાથી સારો ફાયદો થાય છે. 

મા્ુું દુખત ુું હોય તો કપાળે ચોખ્ ખુું ઘી ઘસિાથી મા્ુું ઉતરે છે. 

આમળાનુું ચણૂદ, સાકર અને ઘી સરખે ભાગે લઈ ખાિાથી મા્ુું દુાખત ુું હોય તો ઊતરે છે. 

એક કપ પાણીમાું એક ચમચી હળદર નાખી, ઉકાળીને, પીિાથી, તેનો િાક (નાસ) લેિાથી માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

અધો ચમચો લીંબનુો રસ અને અધો ચમચો તલુસીનો રસ ભેગો કરી પીિાથી માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

મા્ ુદુાખત ુું હોય તો તલુસીનાું પાન અને અગરબત્તી િાટીને માથે ચોપડિાથી તરત જ મા્ુું ઉતરે છે. 

લવિિંગનુું તેલ ઘસિાથી માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

નિશેકા પાણીમાું મીઠુું નાખી બુંને પગ પાણીમાું રાખિાથી ૧૫ વમવનટમાું માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

જીભ ઉપર ચપટી મીઠુું મકૂી, દશ વમવનટ પછી એક ગ્ લાસ પાણી પીિાથી ગમે તેિો માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

ગમે તેટલુું મા્ ુદુાખત ુું હોય તો ૭ વમવનટ કોણીએ રૂમાલ બાુંધી રાખિાથી રાહત થાય છે. 

મા્ુું દુાખત ુું હોય ત્યારે ડુુંગળીને છૂુંદીને તેનો રસ પગને તલળયે ઘસિાથી તરત જ મા્ુું ઊતરી જશે. 

માથાના દુખાિા ઉપર જાયફળ ઘસીને કપાળે લેપ કરિો. 

માથાનો દુ:ખાિો થતા પર કુણા પાણીમાું આદુ અને લીંબનૂો રસ અને થોડુ મીઠુ નાખીને પીિાથી આરામ મળે છે. 

કપાળે રાઈનો લેપ કરિાથી વશરાશળૂ, માઈગે્રન મટે છે. 

ગરમીને લીધે મા્ ુદુ:ખત ુું હોય તો ડુુંગળી કાપીને સુુંઘાડિાથી કે બારીક પીસીને પગને તળીયે ઘસિાથી શીરદદદ  મટે 

છે.  

ગાયના દુધમાું સ ુુંઠ ઘસી લેપ કરિાથી અને તેના પર રુ લગાડિાથી સાત-આઠ કલાકમાું માથાનો ભયુંકર દુ:ખાિો મટે 

છે.  

તજ પાણીમાું ઘસી ગરમ કરી લમણા પર લેપ કરિાથી અથિા તજનુું તેલ કે તજનો અકદ લમણા પર ચોળિાથી 

શરદીથી દુ:ખત ુું મા્ુું મટે છે.  
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જાયફળ ઘસીને લેપ કરિાથી માથાનો દુ:ખાિો મટે છે.  

દ્રાક્ષ, પીત્તપાપડો અને ધાણા ત્રણેને પાણીમાું ભીંજિી રાખી ગાળીને પીિાથી માથાનો દુ:ખાિો મટે છે.  

લિીંગને પાણીમાું લસોટી કે િાટી જરા ગરમ કરી માથામાું અને કપાળમાું ભરિાથી માથાનો દુ:ખાિો મટે છે.  

સરગિાના પાનના રસમાું મરી પીસી લેપ કરિાથી મસ્તકશળુ મટે છે.  

સરગિાનો ગુુંદર દુધમાું પીસી માથા પર લેપ કરિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે.  

સરગિાનાું બી અને મરીનુું ચણુદ સ ુુંઘિાથી છીંકો આિી શીરદદદ  મટે છે.  

ગાયનુું તાજુ ું ઘી તથા દુધ એકત્ર કરી આંખમાું આંજિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે તથા આંખ લાલ થતી અટકે છે.  

જો માથાના દુખાિામાું િાયદુોષ કારણભતુ હોય તો ગરમ પાણી અથિા સુુંઠિાળું ગરમ પાણી પીવુું.  

એક એક ગ્લાસ તરબચુનો રસ દીિસમાું ત્રણ-ચાર િાર દર ત્રણેક કલાકના અંતરે પીિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે. 

એનાથી એ જડમળુથી પણ મટી શકે છે. તરબચુના રસમાું કશુું પણ મેળિવુું નહીં. આ પ્રયોગમાું તરબચુ ખાિાને બદલે 

તરબચુનો રસ જ િધ ુઅસરકારક રહ ેછે.  

આમલીનુું શરબત કે આમલીનો ઘોળ સાકર નાખી દર ચાર કલાકે એક એક ગ્લાસ પીિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે.  

ગરમીથી મા્ુું દુખત ુું હોય તો કપાળ પર િડનુું દુધ લગાડિાથી મટે છે.  

રાતે્ર ગરમ પાણીમાું બદામ ભીંજિી રાખી, સિારે ફોતરાું કાઢી, બારીક પીસી, દુધમાું કાલિી, ઉકાળી, ખીર બનાિિી. 

(બદામની ખીર િધારે ઉકાળિી નહીં, નહીંતર પાચક દ્રવ્યો નાશ પામે છે.) આ ખીર ૨૦-૪૦ ગ્રામ જેટલી ખાિાથી 

માથાનો દુખાિો મટે છે.  

બદામ અને કપરુ દુધમાું ઘસી માથા પર લેપ કરિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે.  

૧-૧ ચમચી પીપરનો પાઉડર મધ સાથે સિાર, બપોર, સાુંજ લેિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે. (૧૯) ૧ ચમચી નમક 

મોંમાું મકુી ખાઈ જિાથી અને પછી પુંદર-િીસ મીનીટ બાદ એક મોટો ગ્લાસ પાણી પીિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે. 

જરુર જણાય તો પાુંચ છ કલાક બાદ આ પ્રયોગ ફરીથી થઈ શકે. દીિસમાું િધમુાું િધ ુબે િખત કરી શકાય.  

બોરસલ્લીનાું ફુલ મસળીને કે બોરસલ્લીનુું અત્તર સુુંઘિાથી સીરદદદ  મટે છે.  

સુુંઠના ચણુદને છીંકણીની જેમ સુુંઘિાથી ઉપરાઉપરી છીંકો આિી મા્ુું ઉતરી જાય છે.  

સુુંઠ કે લીલુું જાયફળ પથથર પર ઘસી કપાળે લેપ કરિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે.  
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હરડે, બહડેાું, આમળાું, હળદર, ગળો, કરીયાત ુઅને લીમડાની આંતરછાલનો ઉકાળો પીિાથી માથાનો દુખાિો કાયમ માટે 

મટે છે.   

ધાણા, જીરુ અને સાકર સમભાગે પાણી સાથે ફાકિાથી ગરમીથી ચડેલુું મા્ુું ઉતરે છે.  

ખબુ કફ અને શરદીને લીધે મા્ુું દુખત ુું હોય તો અક્કલગરાના નાના નાના બેત્રણ ટુકડા મોંમાું દાુંત નીચે દબાિી 

રાખી સોપારીની જેમ રસ-સ્િાદ લેતા રહિેાથી રાહત થાય છે.  

નેપાળાનાું બીનાું મીંજ પાણીમાું ખબુ ઝીણાું લસોટી કપાળે લેપ કરિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે. નેપાળો ખબુ ગરમ 

અને તીવ્ર િીરેચક છે.  

બોરસલીનાું ફળોનુું ચણુદ કરી સુુંઘિાથી માથાનો દુખાિો મટે છે.  

અકારણ માથાનો દુખાિો થતો હોય, ગસુ્સો અને ચક્કર તથા અંધારાની ફરીયાદ હોય તો રોજ સિારે સયુદ ઉગિા 

પહલેાું એક કપ ગરમ દુધમાું પ્રમાણસર સાકર અને એક ચમચી ઘી નાખી પીિાથી લાભ થાય છે.  

સમાન ભાગે સુુંઠ અને હળદરના ચણુદમાું ગરમ પાણી નાખી પેસ્ટ બનાિી લેપ કરિાથી લેપ જેમ જેમ સકુાતો જાય 

તેમ તેમ માથાનો દુખાિો મટિા લાગે છે. 

આધાશીશી: 

આધાશીશી એ પીત્તના પ્રકોપથી થતી િીકૃતી છે. 

આધાશીશીમાું નિસારને પાણી સાથે પીસી જે બાજુ મા્ુું દુખત ુું હોય તેની સામી બાજુના નસકોરામાું આ નિસારના 

પાણીના ટીપા નાખો, મટી જશે. 

આદુનો રસ અને તલુસીનો રસ સ ૂુંઘિાથી અને નાકમાું ટીપાું નાુંખિાથી આધાશીશી અને માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

લસણની કળીઓ પીસીને કાનપટી પર લેપ કરિાથી આધાશીશી મટે છે. 

દ્રાક્ષ અને ધાણાને ઠુંડા પાણીમાું પલાળી પીિાથી આધાશીશી મટે છે. 

હહિંગને પાણીમાું મેળિી નાકમાું ટીપાું નાખિાથી આધાશીશી મટે છે. 

સ ૂુંઠને પાણીમાું ઘસી અને ઘસારો કપાળે લગાડિાથી આધાશીશી મટે છે. 

દૂધમાું ઘી મેળિી, પીિાથી આધાશીશી અને માથાનો દુાખાિો મટે છે. 
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સરૂજ ઉગે તે પહલેાું ગરમાગરમ, તાજી, ચોખ્ ખા ઘીની જલેબી ખાિાથી આધાશીશી મટે છે. 

ઠુંડા દૂધમાું સ ૂુંઠ ઘસીને, તે દૂધના ૩/૪ ટીપાું નાકમાું નાખિાથી આધાશીશી મટે છે. 

નાલળયેરનુું પાણી પીિાથી આધાશીશી અને માથાનો દુાખાિો મટે છે. 

લવિિંગના અને તમાકુનાું પાન િાટીને માથા ઉપર લેપ કરિાથી આધાશીશીનુું દદદ  (માઈગે્રસ) માઈગે્રન મટે છે. 

મરીને શદુ્ધ ઘીમાું ઘસીને તેના નાકમાું ટીપાું પાડિાથી આધાશીશી મટે છે. 

આદુ અને ગોળની પોટલી બનાિી તેના રસનાું ટીપાું નાકમાું પાડિાથી આધાશીશીમાું ફાયદો થાય છે.  

ગાજરના પાનની બુંને બાજુએ ઘી ચોપડી, ગરમ કરી, તેનો રસ કાઢી, રસનુું એક એક ટીપુું કાન તથા નાકમાું નાખિાથી 

આધાશીશી મટે છે.  

તમાકુમાું પાણી મેળિી કપડાથી ગાળી તેનાું બે ટીપાું નાકમાું નાખિાથી અને તાળિા ઉપર તેનુું થોડુું પાણી ચોળિાથી 

આધાશીશી મટે છે.  

દુધના માિામાું સાકર મેળિીને ખાિાથી આધાશીશી મટે છે.  

લસણની કળીઓને પીસી કાનપટ્ટી પર લેપ કરિાથી આધાશીશી તાત્કાલીક મટે છે.  

લસણના રસનાું ટીપાું નાકમાું પાડિાથી આધાશીશી મટે છે.  

લીલાું કાચાું જામફળને જરા પાણી સાથે પથથર પર ઘસી સિારે કપાળ પર જ્યાું દદદ  થત ુું હોય ત્યાું લેપ કરિાથી બે-

ત્રણ કલાકમાું જ આધાશીશી મટી જાય છે.  

 ગાયનુું ઘી દીિસ દરમીયાન જેટલી િાર સુુંઘી શકાય તેટલી િાર સુુંઘતાું રહિેાથી આધાશીશી મટે છે. ગાયના ઘીમાું 

સાકર નાખી સહજે ગરમ કરી ઠુંડુું કરી નસ્ય લેિાથી પણ આધાશીશી મટે છે.  

આદુનો તાજો રસ ગાળી બે-ત્રણ કલાકે નાકમાું બબ્બે ટીપાું મકુતા રહિેાથી આધાશીશી મટે છે. એનાથી નાકમાું થોડી 

પીડા થશે પરુંત ુપરીણામ આશ્ચયદપે્રરક હોય છે.  

દુધમાું સાકર મેળિી નાકમાું ટીપાું મકુિાથી આધાશીશી મટે છે.  

િાિડીંગ અને કાળા તલનુું ચણુદ સ ુુંઘિાથી આધાશીશી મટે છે.  
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પીત્તથી થયેલી આધાશીશીમાું દહીં, છાસ, કઢી, આથાિાળા પદાથો અને ટામેટાું બુંધ કરી શુંખભસ્મ, કપદદભસ્મ, 

શકુ્તીભસ્મ એક એક ગ્રામમાું બે ગ્રામ કપરુકાચલીનુું ચણુદ મેળિી દિા જેટલી જ ખાુંડ(પાુંચ ગ્રામ) નાખી ખાલી પેટે 

સિાર-સાુંજ પાણી સાથે લેવુું. પીત્તિધદક આહારિીહાર કાયમ માટે છોડી દેિો.  

ચારથી પાુંચ કેસરના તાુંતણા, અડધી ચમચી સાકર અને એક ચમચી ઘી મીશ્ર કરી સહજે ગરમ કરી એક રસ થાય 

ત્યારે પાુંચથી છ ટીપાું બુંને નસકોરામાું નાખિાથી આધાશીશી મટે છે. ખટાશ બુંધ કરિી. 

 

(૧૬) કાનના દદો: 

કાન ખબુ દુખતો હોય તો થોરના પાનનો રસ જરાક ગરમ કરીને તેના ટીપા કાનમાું નાખો. 

તલુસીના પાન અને સરસિનુું તેલ ધીમા તાપે તપાિો. તલુસીના પાન બળી જાય એટલે તેલ ઉતારી ગાળી કાઢો. આ 

તેલના બે-ચાર ટીપા દરરોજ સિાર-સાુંજ કાનમાું નાખિાથી બધીજ જાતના કાનના રોગો મટી જાય છે. 

કાનમાું ચસકા મારતા હોય તો આદુનો રસ, થોડુું તલનુું તેલ, થોડુુંક મધ અને વસિંધાલણુ ભેગુું કરી સહજે ગરમ કરી 

હદિસમાું બે-ત્રણ િાર કાનમાું નાખો. દદદ  ગાયબ થઇ જશે. 

તલુસીનો સ્િરસ જરાક ગરમ કરીને કાનમાું નાખિાથી કાનની પીડા મટે છે. 

બકરીના દૂધમાું સમભાગે સરકો ભેળિીને નિશેકુું ગરમ કરી લો અને તેના થોડા ટીપાું કાનમાું ટપકાિાથી કાનપીડા 

મટે છે. 

આદુનો રસ સહજે ગરમ કરી કાનમાું નાખિાથી સણકા મટે છે. 

તલના તેલમાું હહિંગ નાખી ઉકાળી તે તેલનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી દુાખાિો મટે છે. 

કાુંદાનો રસ અને મધ મેળિી તેનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનના સણકા અને દુાખાિો મટે છે. 

કાન દુાખતો હોય તો મળૂાના પાનનો રસ સહજે ગરમ કરી કાનમાું નાખિાથી દુાખાિો અને સણકા મટે છે. 

નાગરિેલના પાનનો રસ ગરમ કરી તેનાું ટીપાું નાખિાથી કાનના સણકા અને દુાખાિો મટે છે. 

આંબાના પાનનો રસ ગરમ કરી તેનાું ટીપાું નાખિાથી કાનના સણકા અને દુાખાિો મટે છે. 

િહરયાળી અધકચરી િાટીને પાણીમાું ખબૂ ઉકાળો. તે પાણીની િરાળ દુાખતા કાન પર લેિાથી કાનની બહરેાશ, કાનનુું 

શળૂ અને કાનમાું થતો અિાજ મટે છે. 
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તેલમાું થોડી રાઈ િાટીને કાનના સોજા ઉપર લેપ કરિાથી સોજો મટે છે. 

સરસીય ુઅથિા તલના તેલમાું લસણની કળી ગરમ કરી એક બે ટીપાું સિાર સાુંજ કાનમાું નાખિાથી ફાયદો થાય છે.  

તલના તેલમાું તલુસીનાું પાન નાખી ધીમા તાપે ગરમ કરવુું. પાન બળી જાય ત્યારે તેલ ઉતારી ગાળી લેવુું. આ 

તેલનાું બે ચાર ટીપાું કાનમાું નાખિાથી બધા જ પ્રકારના કાનના દદોમાું લાભ થાય છે.  

કાનની તકલીફ બહ ુગુંભીર પ્રકારની ન હોય તો મધ અને તલનુું તેલ સરખા ભાગે અને એ બેના િજનભાર આદુનો 

રસ એકરસ કરી, સહજે સીંધિનો બારીક પાઉડર મીશ્ર કરી કાનમાું દરરોજ દીિસમાું ચાર પાુંચ િખત ટીપાું મકુિાથી 

કાનની તકલીફ દુર થાય છે.  

આંબાનો મોર (ફુલ) િાટી, દીિેલમાું ઉકાળી, ગાળીને એનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનના સણકા મટે છે.  

આંબાનાું પાનનો રસ સહજે ગરમ કરી કાનમાું નાખિાથી કાનના સણકા મટે છે.  

નાગરિેલના પાનનો રસ ગરમ કરી તેનાું ટીપાું નાખિાથી કાનના સણકા મટે છે.  

હીંગને તલના તેલમાું પકાિી એ તેલનાું ટીપાું કાનમાું મકુિાથી તીવ્ર કણદશળુ મટે છે.  

સરગિાના સકુિેલા ફુલનો પાઉડર કાનમાું નાખિાથી કાનનો દુખાિો મટે છે. 

લસણની કળી છુંદી સરસિના તેલમાું કકડાિી એ તેલનાું ટીપાું કાનમાું મકુિાથી કાનનો અિરોધ દુર થાય છે અને 

અિાજ સાુંભળિામાું સરળતા થાય છે.  

જો કાનમાું દુાખાિો હોય તો અલગયાર ગ્રામ સફેદ ફટકડી અને હળદર પીસીને લેિા તથા તેને ગાળીને અલગયાર ચપટી 

કાનમાું નાુંખવુું. તેને કાનના દુાખાિા માટે રામબાણ ગણાય છે. 

તલના તેલમાું લસણની કળી નાખી કકડાિીને સહજે ગરમ તેલનાું ટીપાું કાનમાું પાડિાથી કાનનો દુ:ખાિો અને 

કાનના સણકા મટે છે. કાન પાકતો હોય તો પણ ફાયદો કરે છે.  

હળદર અને ફુલાિેલી ફટકડી એકત્ર કરી કાનમાું નાખિાથી કણદપાક અને કણદસ્રાિ જલદી મટે છે. 

ફુલાિેલી ફટકડી અને હળદર ભેગી કરી કાનમાું નાખિાથી કાન પાક્યો હોય અને રસી નીકળતા હોય તો તે મટે છે. 

તલુસીના રસનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનનો દુાખાિો અને સણકા મટે છે અને પરુ નીકળતુું હોય તો તે બુંધ થશે. 

મધનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનનો દુાખાિો અને રસી મટે છે. 

તેલમાું લસણની કળી કકડાિીને, તે તેલનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનના સણકા અને કાનની રસી મટે છે. 
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કાનમાું રસી થઇ હોય તો કોડીની ભસ્મ ચપટી કાનમાું નાખો અને તેની ઉપર લીંબનુા ટીપા નાખો. 

ડુુંગળીનો રસ અને મધનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનના ચસકા મટે છે અને પરુું  નીકળતુું હોય તો બુંધ થાય છે.  

ફુલાિેલા ટુંકણખારને િાટીને કાનમાું નાખી  ઉપરથી લીંબનુા રસનાું ટીપાું નાખિાથી પરુું  નીકળતુું બુંધ થાય છે. 

લીંબનુા ૨૦૦ ગ્રામ રસમાું ૫૦ ગ્રામ સરસીયુું અથિા તલનુું તેલ મેળિી, પકાિી, ગાળીને શીશીમાું ભરી લેવુું. તેમાુંથી 

બબ્બે ટીપાું કાનમાું નાખતા રહિેાથી કાનનુું પરુું , ખજુલી અને કાનની િેદના મટે છે તથા કાનની બહરેાશમાું પણ 

ફાયદો થાય છે. 

કાનમાું અિાજ થયા કરે ત્યારે-કણદનાદ  િીકૃત થયેલો કે અિળી ગતીિાળો િાય ુશબ્દનુું િહન કરનારી શીરામાું 

રોકાઈ જિાથી કાનમાું જાત જાતના અિાજ સુંભળાયા કરે છે. એને કણદનાદ કહ ેછે. એમાું અંતાકણદમાું આિેલ કોકલીયા 

નામના અંગની િીકતૃી થાય છે. આ રોગમાું આ મજુબ શક્ય ઉપચાર કરિા.  

બકરીના મતુ્રમાું સીંધિ નાખી સહજે ગરમ કરી કાનમાું ટીપાું પાડિાું.  

કપાસના જીડિાનો રસ કાનમાું નાખિો.  

નાગરિેલના પાનનો રસ કાનમાું નાખિો.  

બકરીના મતુ્રમાું લસણ, આદુ અને આંકડાના પાનનો રસ મેળિી કાનમાું નાખિો.  

સરસિ તેલથી કાન ભરી દેિો.  

લસણ અને હળદરને એકરસ કરી કાનમાું નાખિાથી લાભ થાય છે.  

ગળોનો રસ સહજે ગરમ કરી દીિસમાું ચારેક િખત કાનમાું પાુંચ-સાત ટીપાું નાખિાથી કણદનાદ અને કણદશળુ મટે છે.  

કણદનાદ એ કફજનીત રોગ છે. સમભાગે સુુંઠ, ગોળ અને ઘીનો સોપારી જેિડો લાડુ બનાિી દરરોજ સિારે ખાલી પેટે 

ખાિાથી પાચનશક્તી સધુરી કણદનાદ મટે છે.   

મધ ૧ ભાગ, આદુનો તાજો રસ ૨ ભાગ, તલનુું તેલ ૧ ભાગ અને સહજે સીંધિનુું મીશ્રણ દીિસમાું ત્રણેક િખત 

કાનમાું થોડુું થોડુું મકુતા રહિેાથી કાનમાું થતો િીચીત્ર અિાજ-કણદનાદ લાુંબા સમયે મટે છે. 

કાન બુંધ થઈ જાય ત્યારે લસણ અને હળદરને એકરસ કરી કાનમાું નાખિાથી લાભ થાય છે.  કાનમાું જ ુંત ુજાય ત્યારે  

મધ, દીિેલ કે ડુુંગળીનો રસ કાનમાું નાખિાથી જ ુંત ુનીકળી જાય છે.  

કાનમાું પરુું કાનમાુંથી પરુ નીકળતુું હોય તો કાન સાફ કરીને નીચે દશાદિેલ શક્ય ઉપાય કરિા.  
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મધમાું સીંદુર મેળિી બબ્બે ટીપાું સિારે-રાતે્ર કાનમાું નાખિાું.  

ધતરુાના પાનના રસમાું ચારગણુું સરસીય ુઅને થોડી હળદર નાખી ચારગણા પાણીમાું ધીમા તાપે ઉકાળી તેલ સીદ્ધ 

કરવુું. આ તેલનાું બેત્રણ ટીપાું રોજ સિાર-સાુંજ કાનમાું નાખિાું.  

કાનમાુંથી પરુું િહતે ુું હોય અને તે મટતુું જ ન હોય તો કાનમાું િડના દુધનાું ટીપાું નાખિાથી મટી જાય છે.  

લીંબનુા રસમાું થોડો સાજીખાર મેળિી કાનમાું નાખિાથી કાનમાુંથી િહતે ુું પરુું બુંધ થાય છે.   

કાનની બહરેાશ  

કાનની કોઈ ખરાબીને લીધે નહીં પણ કુદરતી રીતે શ્રિણશક્તી ઘટી ગઈ હોય તો સિાર, બપોર અને સાુંજે દુધમાું ૧ 

નાની ચમચી િાટેલુું જીરુું  નાખી પીિાથી લાભ થાય છે.  

સમભાગે હીંગ, સુુંઠ અને રાઈને પાણીમાું ઉકાળી બનાિેલા સહજે ગરમ કાઢાનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું કાનમાું દીિસમાું 

ચારેક િખત નાખિાથી કાન ખલુી જઈ બહરેાશ મટે છે.  

આંકડાના પાનનો રસ ગરમ કરી કાનમાું નાખિાથી કાનની બહરેાશ મટે છે.  

ગાયનુું જુનુું ઘી ખાિામાું િીશેષ િાપરવુું.  

રુમાું િીંટાળેલી લસણની કળી કાનમાું રાખિી.  

ઉત્તમ હીંગની ભકુી રુમાું મકુીને કાનમાું રાખિી.  

િછનાગ અને વ્રજ તલના તેલમાું ગરમ કરી કાનમાું નાખવુું.  

કાનમાું અિાર નિાર તેલ નાખતા રહવે ુું. એનાથી િીજાતીય દ્રવ્યોનો મેલ બહાર નીકળી જાય છે. અને કાનની અંદરના 

અિયિો મલુાયમ રહી કાયદક્ષમ રહ ેછે.  

સરસિના તેલમાું દશમા ભાગે રતનજ્યોત નાખી ધીમા તાપે રતનજ્યોત બળી જાય ત્યાું સધુી ગરમ કરી ઠુંડુ પડય ે

કાનમાું દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ ત્રણ-ચાર ટીપાું નાખતા રહિેાથી કાનની સામાન્ય બહરેાશ મટે છે.  

સિારે ચારપાુંચ બદામ અને રાતે્ર અજમો તથા ખારેક ખાિાથી કાનની બહરેાશમાું ફાયદો થાય છે.  

સુુંઠ અને ગોળ મેળિી પાણીમાું સારી રીતે ઘુુંટી કાનમાું ટીપાું પાડિાથી બહરેાશમાું લાભ થાય છે.  

ધોળી ડુુંગળીનો તાજો રસ સહજે હુુંફાળો ગરમ કરી કાનમાું બહ ુથોડા પ્રમાણમાું મકુિાથી સાધારણ બહરેાશ હોય તો તે 

મટે છે.  
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કાનની બહરેાશ દૂર કરિા પાુંચ-સાત પેશાબનાું ટીપાું દરરોજ નાખતા રહિેાથી બહરેાશ દૂર થાય છે. 

સફેદ કાુંદાના રસનાું ટીપાું રોજ બે િખત નાખિાથી બહરેાશ મટે છે. 

આદુનો રસ કાનમાું નાખિાથી કાનનો દુખાિો, બહરેાપણુું અને કાન બુંધ થઈ ગયા હોય તો લાભ થાય છે. િડના 

દુધનાું ટીપાું કાનમાું નાખિાથી કાનનો દુખાિો મટે છે. 

તેલ કાનમાું નાખવુું. કાનનો મેલ કાનમાું મેલ િધ ુપ્રમાણમાું થાય તો શ્રતુીમાગદ સાુંકડો થતાું બહરેાશ આિે છે. આ મેલ 

કાઢિા ગરમ કરેલુું સરસીયુું કે તલનુું 

કાનમાું કીડા પડિા કણદસ્રાિ, કણદપાક, િીદ્રધી જેિા રોગોથી, કાનની અસ્િચ્છતાથી કે િાતાદી દોષોથી 

કાનમાું સડો પેદા થાય છે, અને અને તેમાું કીડા પેદા થાય છે. એમાું આ મજુબના શક્ય ઉપાયો કરિા.  

સ્િમતુ્ર કાનમાું નાખવુું.  

લીમડાના રસમાું કકડાિેલુું સરસીયુું કાનમાું નાખવુું.  

ગોમતુ્ર સાથે હરતાલનુું ચણુદ પીસીને કાનમાું નાખવુું.  

સરકામાું પાપડીયો ખારો, અજમો અને ઈન્દ્રાયણનો ગભદ મેળિી કણદપરુણ કરવુું.  

દુધીયા િછનાગ(કલીહારી)ના મળુનો રસ કાઢી તેમાું થોડુું ત્રીકટુ (સમાન ભાગે સુુંઠ, મરી, પીપરનુું ચણુદ) મેળિી કાનમાું 

નાખિાથી કૃમી તદ્દન મરી જાય છે.  

લીંબોળીનુું તેલ ગરમ કરીને તેનાું બે-ચાર ટીપાું સિારે અને રાતે કાનમાું નાખિાું.  

મરીચ્યાદી તેલ ગરમ કરીને કાનમાું નાખવુું.  

ત્રીફળાના કાઢા િડે કે લીમડાના ઉકાળાથી કાન સાફ કરિો.  

રોજ રાતે્ર ત્રીફળા ચણુદ કે હરડે ચણુદની ફાકી કરિી.  

કાનમાું કુંઈક ભરાઈ જવુું.. માખી, બગાઈ, મકોડા, કાનખજુરો િગેરે જીિડાું કાનમાું પ્રિેશે કે બોરનો ઠળીયો, ચણો, 

િટાણો, મગફળીનો દાણો કાુંકરી જેિી િસ્ત ુકાનમાું પ્રિેશી ગઈ હોય તો એને બહાર કાઢિા પીચકારીનો ઉપયોગ કદી 

ન કરિો. એ િસ્તઓુને ટુકડા કરીને કાઢિી. ન નીકળે તો કાનના ડૉક્ટર પાસે જવુું.  

કાનમાું કીડો કે જ ુંત ુપ્રિેશી ગયુું હોય તો આમાુંથી શક્ય ઉપાય કરિા.  
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કાનમાું જીિાત થિાથી દુખતો હોય તો સરસીયા તેલમાું પીળો બોર મેળિી કાનમાું ટીપા નાખો. 

કાનમાું બગાઈ, કાનખજૂરો જેિા જીિજ ુંત ુગાય હોય તો તે મધ અને તેલ ભેગા કરી કાનમાું ટીપાું નાખિાથી ફાયદો 

થાય છે, કાનનુું શળૂ અને રસી પણ મટે છે. 

ગાયનુું ઘી સાધારણ ગરમ કરી કાનમાું ટીપાું પાડિાથી જીિજ ુંત ુબહાર નીકળી આિે છે.  

ધોળી ડુુંગળીનો રસ કાનમાું નાખિો.  

જાુંબનુા પાનનો રસ કાનમાું ભરી દેિો.  

ક્લોરોફોમદની પીચકારી મારિાથી જ ુંત ુમરી જશે, પછી કાનને પીચકારી િડે ધોતાું જ ુંત ુબહાર નીકળી જાય છે.  

કાનની સુંભાળ  

(૧) કાન ખોતરિા નહીં. (૨) કાનમાું ફુુંક ન મારિી. (૩) ગાલ કે કાન પર થતપડ ન મારિી. (૪)  માથા પર મારવુું 

નહીં. (૫) ઘોંઘાટથી દુર રહવે ુું. (૬) નાના બાળકને સ્નાન કરાિતી િખતે કાનમાું પમુડાું ખોસિાું. (૭) સ્નાન કયાદ પછી 

ચોખ્ખા ટુિાલ િડે કાન લછુિા. (૮) નાનપણથી રોજ કાનમાું ગરમ તેલનાું ટીપાું નાખિાું (૯) ગરમ દિાનુું અતીશય 

સેિન ન કરવુું. ગરમ દિાના સેિન િખતે ૨ ગ્રામ ગળો શદુ્ધ મધ સાથે લેવુું.---સાભાર-ગાુંડાભાઈ િલ્લભ 

(૧૭) હરસ- મસા: 

તલુસીના રસમાું બીજનુું ચણૂદ દસ ગ્રામ પાણી સાથે સિાર-સાુંજ લેિાથી હરસ મટે છે. 

હરસ માટે અરીઠાના છોતરા બાળી તેની પચાસ ગ્રામ રાખમાું પચાસ ગ્રામ ખડીસાર(ખેરસાર-ગાુંધીને ત્યાું મળશે) 

મેળિી બોટલમાું ભરવુું. રોજ સિાર-બપોર અને સાુંજે ત્રણથી ચાર િાલ જેટલુું બોટલમાુંન ુું વમશ્રણ મધમાું ભેળિી 

ચાટિાથી દુઝતા કે સકુા હરસ મટે છે. 

દૂઝતા હરસણા રોગીએ દૂધમાું સાકર ભેળિીને તેનુું સેિન કરવુું (દૂધ ગાયનુું લેવુું). 

સિૂાની ભાજી હરસથી પીડાતી વ્યસ્ક્ત તથા અવતસારથી પીડાતી વ્યસ્ક્ત માટે અસરકારક છે 

હરસના રોગીએ દૂધીનાું પાનનો રસ હરસ ઉપર લગાડિો. હરસ સકુાિા લાગશે. 

રીંગણાુંને સિુાના ક્ષારના પાણીમાું વસજાિી, પછી તેને ઘીમાું સાુંતળી, જરૂરી મસાલો તથા ગોળ નાખી શાક બનાિી 

ભરપેટ ખાવુું. ઉપરથી મોળી મીઠી છાશ પીિી. પ્રયોગ વશયાળામાું કરિાથી જન્મથી થયેલા હરસમાું િષદભર કે કાયમી 

રાહત થઈ જાય છે. 
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સકૂા અંજીરને પાણીમાું પલાળીને નયણેકોઠે (િહલેી પહોરમાું) લેવુું હરસ માટે હહતકારક છે. 

સફેદ બીટને િાટીને એમાું દૂધ મેળિીને હરસ પર લગાડિાથી હરસમારાહત મળે છે. 

મધ અને ખમણેલુું સફેદ બીટનુું વમશ્રણ લેવુું હરસ માટે અકસીર છે. 

સકૂા અને લોહી નીકળતા હસ માટે કાુંદો ગણુકારી છે. બીજુ ું ચામડી પર કાપેલો અને શેકેલો કાુંદો લગાડિાથી પહરણામ 

સારુું આિે છે. 

દૂઝતા હરસિાળાએ રોજ એક કાચી ડુુંગળી ખાિી. તરત ટપકતુું લોહી બુંધ પડશે. 

ભોજન કયાદ પછી જીરાના ચણૂદ સાથે મરીનુું ચણૂદ વસિંધિ સાથે છાશમાું લેિાથી હરસમાું ફાયદો થાય છે. 

લીમડાની પાકી લીંબોળી રોજ ૧-૨ નુંગ સિારે ગોળ સાથે ૭ હદિસ સધુી ખાિાથી હરસ મટે છે. 

લીમડાની કાચી લીંબોળી રોજ ૧-૨૧ હદન ખાઈ બુંધ કરિાથી હરસ મટે છે. 

મસા: 

કાળા તલ, સાકર અને નાગકેસર રોજ સિારે ખબૂ ચાિીને ખાિાથી મસા શાુંત થાય છે. 

મસા થયા હોય તો રાતે્ર સતૂી િખતે દૂધની સાથે ઈસબગલુ લેિાથી લાભ થાય છે 

 

(૧૮) અવનિંદ્રા કે ઊંઘ નહહ આિિી:  

અવનિંદ્રા કે ઊંઘ નહહ આિિી: 

ઉંઘ ના આિતી હોય તો ગુંઠોડાનુું અડધો તોલો ચણૂદ દરરોજ સતુી િખતે ફાકવુું. 

સતૂાું પહલેા ઠુંડા પાણી િડે હાથ-પગ ધોઈ માથામાું તેલ નાખિાથી  ઊંઘ આિે છે. 

ચોથા ભાગનુું જાયફળ પાણી સાથે લેિાથી ઊંઘ આિે છે. 

કાુંદાનુું રાયત ુું રાતે્ર ખાિાથી સરસ ઊંઘ આિે છે. 

પીપરીમળૂના ચણૂદની ફાકી લેિાથી અને પગે દીિેલ ઘસિાથી સારી ઊંઘ આિે છે. 

ગોળ સાથે ગુંઠોડાનુું ચણૂદ ખાિાથી અને ઉપર ગરમ દૂધ પીિાથી ઊંઘ આિે છે. 
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કુમળા રીંગણને શેકી, મધમાું મેળિી સતૂી િખતે લેિાથી સરસ ઊંઘ આિે છે. 

િહરયાળી, દૂધ અને સાકરનુું ઠુંડુું શરબત પીિાથી ઊંઘ સારી આિે છે. 

જાયફળ, પીપરીમળૂ તથા સાકર દૂધમાું નાખી ગરમ કરી સતૂી િખતે પીિાથી સરસ ઊંઘ આિે છે. 

૨ થી ૩ ગ્રામ ખસખસ િાટીને સાકર અને મધ અથિા સાકર અને ઘી સાથે સતૂી િખતે લેિાથી ઊંઘ સરસ આિે છે. 

ખબૂ વિચાર, િાય ુકે વદૃ્ધાિસ્ થાને લીધે િાય ુિધી જિાથી રાતની ઊંઘ ઊડી જાય ત્ યારે ગુંઠોડાનુું ચણૂદ બે ગ્રામ જેટલુું 

ગોળ તથા ઘી સાથે ખાિાથી ઊંઘ આિી જાય છે. 

દૂધમાું ખાુંડ અને ગુંઠોડાનુું ચણૂદ નાખી ઉકાળી પીિાથી ઊંઘ આિે છે. 

રાતના સતૂી િખતે મધ ચાટિાથી ઊંઘ જલદી આિી જાય છે.   

અવનદ્રાના રોગીએ રાતે્ર સતૂી િખતે ભેંસના ગરમ દૂધ સાથે ગુંઠોડાનુું ચણૂદ મેળિી પી જવુું. 

અવનદ્રા ઉપર જાયફળ ઘીમાું ઘસીને પાુંપણ પર ચોપડવુું અને થોડુું ચાટવુું. 

સાુંજે રીંગણાું (ભટુ્ટા) અંગારામાું શેકી, મધમાું કાલિીને રોજ ખાિાથી શાુંત વનદ્રા આિે છે. અથિા રીંગણાુંનો ઓળો િધ ુ

ઘી કે તેલમાું બનાિી રાતના ભોજન સાથે ખાિો અથિા રીંગણાું ને ડુુંગળીનુું શાક ખાવુું. 

બે થી ત્રણ ગ્રામ ખસખસ િાટીને સાકર અને મધ સાથે અથિા સાકર અને ઘી સાથે સતૂી િખતે લેિાથી સરસ ઊંઘ 

આિે છે. 

ભેંસના દૂધમાું સાકર અને એલચી મેળિી ગરમાગરમ દૂધ પીિાથી અવનદ્રામાું લાભ થાય છે. 

પગના તળીયે ગાયના ઘીનુું કે દીિેલનુું માલીશ કરિાથી ઉંઘ આિે છે.  

ઉંઘ ન આિિાનુું કારણ િાયનુો પ્રકોપ ગણાય છે. અશ્વગુંધા િાયનુો નાશ કરિાનો ગણુ ધરાિતુું હોિાથી એક ચમચી 

અશ્વગુંધાનુું ચણુદ એટલી જ સાકર મીશ્ર કરીને દુધમાું નાખી પીિાથી સારી ઉંઘ આિે છે. 

(૧૯) અવતસાર(ઝાડા)-આમદોષ-આમિાત-મરડો-ડીહાઈડ્રેશન-જળોદર 

ઝાડા માટે ચોળાઇ(તાુંદલજો)ના મળુ ધોઇ સ્િચ્છ કરી ચોખાના ધોિાણમાું ધસી ચમચી સાકર મીક્ષ કરી પીિડાિો. 

ઝાડા માટે પાકા કેળાને બરાબર છૂુંદી કાઢી તેમાું એક ચમચી આમલીનો ગર અને ચપટી મીઠુું ઉમેરી હદિસના બે 

િખત ખાિ. 
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ઝાડા માટે દૂધ િગરની કડક કોફી અથિા ચા પીઓ. 

ઝાડા માટે ખબૂ જાણીતો અકસીર ઉપાય એ છે કે પુંદર થી િીસ તાજા મીઠા લીમડાના પાન લઈ તેની પેસ્ટ બનાિી 

તેમાું એક ચમચી મધ ભેળિી પીઓ. 

ઝાડા માટે છૂુંદેલા પાકા કેળામાું પા ચમચી જાયફળનો પાઉડર ભેળિીને લો. 

એક ચમચી ખજૂરની પેસ્ટમાું એકે ચમચી મધ ભેળિી હદિસના ચાર થી પાુંચ િખત લેિાથી અવતસાર [ઝાડા] પર 

ઉત્તમ ઈલાજ છે. 

એક ચમચી ખજૂરની પેસ્ટમાું એક ચમચી મધ ભેળિી હદિસના ચાર થી પાુંચ િખત લેિાથી અવતસાર [ઝાડા] પર 

ઉત્તમ ઈલાજ છે. 

જીરાને લોઢી પર શેકી ક્રશ કરી લો. ઝાડા થયા હોય ત્યારે આ જીરાને એક ચમચી મધમાું ભેળિીને લેિાથી રાહત થશે. 

નાના બાળકને ઝાડા થયા હોય તો જાયફળ પાણીમાું લસોટી તે ચટાડિાથી સારુું રહ ેછે. 

છાશમાું એક ચમચી સ ૂુંઠ ભેળિી પીિાથી ઝાડા [અવતસાર] પર રાહત રહ ેછે. 

તલુસીના રસમાું એલચીનુું અને ફુદીનાનુું ચણૂદ મેળિીને લેિાથી ઝાડા મટે છે. 

ઈસબગલુ રાતે પાણી કે દૂધમાું પલાળી તેમાું સિારે સાકર નાખી રોજ પીિાથી તાિ સાથેના ઝાડા, લોહીના ઝાડા, જૂના 

ઝાડા, લોહીના હરસ, પ્રમેહ, દાહ, િારુંિાર પેશાબ જવુું િગેરે મટે છે. 

જૂનો મરડો, આમાવતસાર, સુંગ્રહણીમાું આદુું અને િાળો નાુંખીને પકિેલા પાણીનો વનયવમત ઉપયોગ કરિાથી જૂનો 

મરડો, આમાવતસાર, સુંગ્રહણી જેિા રોગોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી પાચનતુંત્રની નબળાઈ દૂર થાય છે. 

લોહીિાળા ઝાડા 

િડની િડિાઈનો અગ્રભાગ અને િડની તાજી કુુંપળો પીસી દુધમાું ઉકાળી પીિાથી લોહીિાળા ઝાડા બુંધ થાય છે.  

િડની કુણી િડિાઈને િાટી પાણીમાું પલાળી રાખિી. બીજે દીિસે તેને ઉકાળિી. તેમાું ચોથા ભાગે ઘી અને આઠમા 

ભાગે સાકર મેળિી ઘી પકિવુું. ઘી પાકી જાય ત્યારે તેનુું મધ સાથે સેિન કરિાથી રક્તપીત્તમાું િધ ુપડતુું લોહી પડતુું 

હોય તો તે બુંધ થાય છે.  

મીઠા લીમડાનાું પાનને પાણી સાથે પીસી, ગાળીને પીિડાિિાથી લોહીિાળા ઝાડા મટે છે.  
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મઠ બાફી, તેમાું છીણેલી ડુુંગળી મેળિી ખાિાથી ઝાડામાું પડત ુું લોહી તરત જ બુંધ થાય છે. (૫) કોઈ પણ કારણથી 

ઝાડામાું લોહી પડતુું હોય તો આહારમાું માત્ર બકરીનુું દુધ લેિાથી સારુું થઈ જાય છે. આંતરડામાું ચાુંદુું  પડ્ુું હોય તેમાું 

પણ ગણુકારક છે. સુંપણુદ સારુું  થયા પછી ધીમે ધીમે સામાન્ય આહાર પર ચડવુું.  

પીત્તના ઉષ્ણ અને તીક્ષ્ણ ગણુોથી આંતરડાની રક્તિાહીનીઓમાું ચાુંદાું-ઘા પડી ઝાડામાું લોહી આિિા લાગે છે. આથી 

શરીર નબળું અને ફીક્કુું પડી જાય છે. એના ઉપચાર માટે એક ચમચી ઈસબગલુ બકરી અથિા ગાયના એક કપ 

દુધમાું મેળિી થોડુું હલાિી તરત જ પી જવુું. તેમાું થોડી સાકર મેળિી શકાય. થોડા દીિસ સિાર-સાુંજ આ ઉપચારથી 

રક્તાતીસારમાું ફાયદો દેખાિા લાગે છે. પીત્ત િધારનાર આહાર-િીહારનો ત્યાગ કરિો. ઈસબગલુની ભસુી પલળિાથી 

થોડીિારમાું લગુદી જેવુું બની જાય છે, આથી તરત જ પી જવુું. ઈસબગલુની લગુદી બની જતાું પીિામાું તકલીફ થશે.  

બકરીના દુધમાું જરુરી સાકર અને બારીક િાટેલા કાળા તલ ભેળિી પીિાથી લોહીિાળા ઝાડા મટે છે. 

ઝાડાની ચીકાશ 

થોડા ગરમ પાણીમાું થોડુું મીઠુું અને લીંબ ુનીચોિી સિારમાું પીિાથી ઝાડા કે મરડો થયો હોય કે ઝાડા િાટે ચીકાશ 

પડતી હોય તેિા આમના દદદમાું ઝાડાની ચીકાશ દુર થાય છે.  

બાિળની તાજી, કુણી ૧૦૦ ગ્રામ શીંગના ટુકડા કરી લસોટી એમાું ૨૫ ગ્રામ ફુલાિેલી ફટકડી મેળિી ખરલમાું બરાબર 

ઘુુંટી ગોળી િળે એિી ઘટ્ટ થાય ત્યારે િટાણા જેિડી ગોળી િાળી છાયામાું સકુિિી. દીિસમાું ચાર િાર બબ્બે  ગોળી 

છાસ સાથે લેિાથી ઝાડામાું ચીકાશ આિતી હોય, મરડો થયો હોય કે મ્યકુસકોલાઈટીસની તકલીફ હોય તો તે મટે છે.  

ઝાડાની દુગુંધ સિુા અને મેથીનુું ચણુદ દહીંના મઠામાું મેળિી લેિાથી ઝાડાની દુગુંધ મટે છે. 

ઝાડામાું આમ સિુા અને મેથીનુું ચણુદ દહીંના મઠામાું મેળિી લેિાથી ઝાડામાું આમ હોય તો મટે છે. જુલાબ બુંધ કરિા  

પાણીમાું સાકર ઓગાળી પીવુું. 

ડીહાઈડ્રેશન 

અમકુ ખાસ રોગ કે સ્થીતીમાું શરીરમાું પાણીનુું પ્રમાણ એકાએક ઘટી જાય તો તરત જ નાળીયેરના પાણીમાું લીંબ ુ

નીચોિી દર બે કલાકે આપતા રહવે ુું. એકાદ નાળીયેરના પાણીમાું અડધુું લીંબ ુનીચોવ્યુું હોય તો ચાલી શકે.   

મધ અને મીઠુું પાણીમાું મેળિી પીિાથી કૉલેરાની અશક્તી અને ડીહાઈડે્રશન મટે છે 

જળોદર 

એક ગ્લાસ પાણીમાું એક મોટો ચમચો સરકો મેળિી દીિસમાું આઠ-દશ િખત પીિાથી જળોદર મટે છે.  
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બીલીપત્રના તાજા રસમાું એક નાની ચમચી પીપરનુું ચણુદ નાખી દરરોજ દીિસમાું બે િખત પીિાથી જળોદર મટે છે.  

ડુુંગળી સમારીને સરકામાું આખો દીિસ ડુબાિી રાખી દરરોજ ચારેક જેટલી ખાિાથી જળોદર તથા એ અંગેની ઘણી 

તકલીફો મટે છે.  

હરડેનુું ચણુદ લેિાથી પાતળી મળપ્રવતૃ્તી થઈ જલોદરમાું પેટનુું પાણી ઘટે છે. 

ઝાડા-ઊલટીમાું દદીને અખરોટના તેલનુું માલીસ કરવુું. 

આમની તકલીફ ઉપર : આમ (આમદોષ) 
આમ (આમદોષ) જેમને ઝાડો કાયમ ચીકણો, આમદોષિાળો અને પાણીમાું ડુબી જાય તેિો થતો હોય, ઝાડો ભારે 
તકલીફથી ઉતરતો હોય તો આદુ અથિા સુુંઠ નાખી ઉકાળેલુું પાણી રોજ નરણા કોઠે ૧-૨ ગ્લાસ પીિાની ટેિ રાખો. 
 

મેથી અને સ ૂુંઠનુું અધી ચમચી ચણૂદ ગોળ સાથે મેળિી સિારે અને રાતે લેવુું. 

જાુંબડુીનાું કુમળાું પાનનો ૧૦ ગ્રામ રસ ૩ ગ્રામ મધ મેળિી દીિસમાું ત્રણ િાર લેિાથી આમ મટે છે અને લોહી પડતુું 

હોય તો બુંધ થાય છે.  

ધાણા અને િરીયાળીનો ઉકાળો લેિાથી શરીરમાું રહલેો આમ બળી જાય છે. એનાથી દાહ, તરસ, મતુ્રની બળતરા પણ 

દુર થાય છે, િળી પરસેિો થઈ આમજન્ય તાિ ઉતરી જાય છે.  

િરીયાળીનો અકદ લેિાથી આમનુું પાચન થાય છે.  

રીંગણાું અને ટામેટાુંન ુું સપુ બનાિી પીિાથી આમનુું પાચન થાય છે.  

શરીરમાું ખોરાકનો કાચો રસ-આમ ઉત્પન્ન થઈ િાયનુો પ્રકોપ અને િાત વ્યાધીઓ કરે છે, તે આમને સુુંઠના ઉકાળા 

સાથે લીધેલ એરુંડીય ુજ માત્ર મટાડે છે. આમદોષમાું ઘઉંનો ખોરાક બુંધ કરી મગ-ચોખાનો આહાર લેિો. મોળી છાસ 

પીિી.  

સરુણના કુંદ સકુિી ચણુદ કરી, ઘીમાું શેકી સાકર નાખીને ખાિાથી આમ મટે છે.  

ડુુંગળીને પથથર ઉપર બારીક િાટીને બે-ચાર િાર પાણીથી ધોઈ, દહીં મેળિી દીિસમાું ત્રણ િાર ખાિાથી આમ અને 

લોહીના ઝાડા બુંધ થાય છે.  

આમ એટલે કાચુું, પચ્યા િગરનુું અન્ન-અાાહાર, જે લાુંબા િખતે શરીરમાું અનેક િીકારો જન્માિે છે. આદુ અને સુુંઠ 

આમના પાચન માટે ઉત્તમ છે. આદુ મળને ભેદનાર તથા િાય ુઅને કફના રોગોને મટાડનાર છે. મુંદાગ્ની, કટીશળુ, 
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અજીણદ, અતીસાર, સુંગ્રહણી, શીર:શળુ, અરુચી, મોળ આિિી અાા બધા રોગો આમમાુંથી જન્મે છે. જેમને આમની 

તકલીફ હોય તેમણે જમ્યા પહલેાું લીંબ ુનીચોિી આદુના ટુકડા ખબુ ચાિીને ખાિા જોઈએ.  

૨૦૦ ગ્રામ આદુ છોલી ચટણી બનાિી ૨૦૦ ગ્રામ ઘીમાું શેકિી. શેકાઈને લાલ થાય ત્યારે એમાું ૪૦૦ ગ્રામ ગોળ 

નાખી શીરા જેિો અિલેહ બનાિિો. આ અિલેહ સિાર-સાુંજ ૧૦-૧૦ ગ્રામ જેટલો ખાિાથી અગ્નીમાુંદ્ય, ઉદરિાત, 

આમવદૃ્ધી, અરુચી અને કફવદૃ્ધી મટે છે. પ્રસતુાને ખિડાિિાથી તે ખોરાક સારી રીતે લઈ શકે છે.  

બે દીિસ માત્ર સુુંઠ કે આદુના ટુકડા અને લીંબ ુનાખેલ મગના પાણી પર રહિેાથી શરીર નીરામ બને છે. આ પછી એક 

ચમચી સુુંઠ, પા ચમચી અજમો, એક ચમચી ગોળ અને ત્રણ ચમચી ગાયનુું ઘી મીશ્ર કરી દરરોજ સિારે અને સાુંજે 

ચાટી જિાથી પાચન શક્તી સધુરે છે. 

આમિાત 

આમિાત આમિાતમાું સાુંધેસાુંધામાું સોજો આિે છે, ગમુડુું પાકત ુું હોય તેિી િેદના થાય છે, આજે એક સાુંધામાું તો કાલે 

બીજામાું, કોઈને એકમાું તો કોઈને સિદ સાુંધામાું દુખાિો થાય છે.  

લસણની ૫ ગ્રામ કળીઓ ઘીમાું તળીને રોજ ભોજન પહલેાું ખાિાથી આમિાત મટે છે.  

૧૦૦ ગ્રામ ખજુર પલાળી રાખી, મસળી, ગાળીને પીિાથી આમિાત પર ફાયદો થાય છે.  

આદુનો ૧૦ ગ્રામ રસ અને લીંબનુા ૧૦ ગ્રામ રસમાું ૧.૫ ગ્રામ સીંધિ મેળિી સિારે પીિાથી આમિાત મટે છે.  

એક સારી સોપારી રાતે્ર પાણીમાું પલાળી રાખી, સિારે િાટી, જુની આમલીનો જાડો કલ્ક કરી તેમાું િાટેલી સોપારી 

મેળિી ગોળી કરી ગળી જિાથી અને ઉપરા- ઉપરી થોડુું ગરમ પાણી પીિાથી રેચ લાગી આમિાત મટે છે.  

એરુંડનુું મગજ અને સુુંઠ સરખા ભાગે લઈ તેમાું તેટલી જ ખાુંડ નાખી ગોળીઓ બનાિી આમિાતમાું સિારે લેિાથી 

ફાયદો થાય છે.  

દર ચાર કલાકે લીંબનુો ૬૦-૬૦ ગ્રામ રસ આપિાથી આમિાત મટે છે.  

મેથી અને સુુંઠનુું ૪-૪ ગ્રામ ચણુદ સિાર-સાુંજ ગોળમાું મેળિીને થોડા દીિસ સધુી લેિાથી કબજીયાત દુર થાય છે અને 

યકૃત બળિાન બને છે. અને આમિાતમાું ફાયદો થાય છે.  

મોટા કાચા પપૈયા પર ઉભા ચીરા કરી, તેમાુંથી ટપકતુું દુધ ચીનાઈ માટીની રકાબી કે તયાલામાું ઝીલી લેવુું. તેને તરત 

જ તડકામાું સકુિી સફેદ ચણુદ બનાિી સારા બચુિાળી કાચની શીશીમાું ભરી લેવુું. આ ચણુદના સેિનથી આમિાત અને 

આંતરડાના રોગો મટે છે. એનાથી અપચો અને અમ્લપીત્ત પણ મટે છે.  
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ધાણા, સુુંઠ અને એરુંડાનાું મળુ સરખા િજને લઈ અધકચરાું ખાુંડી બાટલી ભરી લેિી. બે ગ્લાસ પાણીમાું એક ચમચી 

ભકુો નાખી બરાબર ઉકાળવુું. જ્યારે એક કપ જેટલુું બાકી રહ ેત્યારે ઉતારી, ઠુંડુ પાડી, ગાળીને પી જવુું. અાા ઉકાળો 

સિાર-સાુંજ એકાદ મહીનો પીિો જોઈએ. અથિા ધાણા, સુુંઠ અને એરુંડમળુનુું સરખા ભાગે બનાિેલુું એક ચમચી 

િસ્ત્રગાળ બારીક ચણુદ એક ગ્લાસ પાણીમાું સાુંજે ઢાુંકી રાખી સિારે ગાળીને પીવુું અને સિારે ઢાુંકી રાખી સાુંજે પીિાથી 

ઉગ્ર આમિાત થોડા જ દીિસોમાું મટે છે. આ સાથે િાય ુિધારનાર આહાર-િીહારનો ત્યાગ કરિો.  

રોજ સિારે ૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાું ૨ ગ્રામ સુુંઠનુું ચણુદ નાખી ધીમા તાપે ઉકાળી એક મોટો ચમચો દીિેલ નાખી હલાિીને 

નરણા કોઠે પી જિાથી આમિાતમાું ફાયદો થાય છે.  

નગોડનાું પાનને િરાળથી બાફી તેનો રસ કાઢી દીિેલ સાથે લેિાથી આમિાત મટે છે.  

સીંહનાદ ગગુળા હરડે, બહડેાું અને આમળાું દરેક ૧૨૦ ગ્રામને અધકચરાું ખાુંડી દોઢ લીટર પાણીમાું ઉકાળો કરી ગાળી 

તેમાું ૪૦ ગ્રામ ગુંધક અને ૧૬૦ ગ્રામ દીિેલ(એરુંડીય)ુ ઉમેરી ગરમ કરી પાક બનાિિો. ગોળી બની શકે તેિો પાક 

થાય એટલે ચણાના દાણા જેિડી ગોળીઓ િાળિી. એને સીંહનાદ ગગુળ કહ ેછે. બે-બે ગોળી સિાર-સાુંજ લેિાથી 

આમિાત સહીત બધા જ િાયનુા રોગો, ઉદરરોગો િગેરે મટે છે. 

 

જ ુંતજુન્ય મરડો : ઈસબગલુ, ઇંદ્રજિ અને કડાછાલ ચણૂદ સાથે (૫ ગ્રામ) સિાર-સાુંજ લેવુું. 

પકિેલી હરડે ખાિાથી તે મળને રોકે છે. જેમને હદિસમાું ત્રણ ચાર િખત મળપ્રવવૃત્ત થતી હોય તેમણે પકિેલી 

હરડેનો થોડી માત્રામાું ઉપયોગ કરિો જોઈએ. 

(૨૦) માથાના વાળ,ટાલ,ખોડો,જુ,લીખ અન ેબીજા રોગો : 

ઉતરતા વાળ: 

નિશેકુું ઓલલિ ઓઇસ રાતના લગાડિાથી અને સિેરો િાળ ધોિાથી િાળ ખરતાું અટકશે. 

ડુુંગળીના રસમાું દહીં, તલુસીનો રસ તથા લીંબનુો રસ મેળિી િાળમાું લગાિો. તેનાથી િાળના ખરિાનુું બુંધ થઈ 

જાય છે અને ડેન્ડ્રફની સમસ્યાથી છૂટકારો મળે છે 

આમળાના કટકાને કોપેલના તેલમાું ઉકાળવુું. એ તેલ રોજ લગાિવુું. િાળ ખરતાું અટકશે.આ પ્રયોગ અકસીર છે. 

રાઇના તેલમાું મેંદીના પાનને ઉકાળિા. પાન બળી જાય પછી ગાળી લેવુું. આ તેલથી માલીશ કરિાથી િાળ ખરતાું 

અટકશે, ફરક પડે છે. 
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આંગળીના ટેરિાથી ભીના માથામાું (ઠુંડા પાણીથી ઘોયેલ ુમા્)ુ મસાજ કરિાથી ઉતરતાું િાળ માટે સૌથી અસરકારક 

ઉપાય છે. 

િાળ ઉતરતા હોય તો કોપરાનુું દૂધ તાળિામાું ઘસિાથી સધુારો થાય છે. 

અઠિાહડયે એક િખત હૉટ ટૉિેલ અને ઑઈલલિંગ કયાદ પછી દસ થી પુંદર વમવનટ માટે િાળમાું દહીં નાખવુું આનાથી 

િાળનો ગ્રોથ િધે છે અને ખરતાું અટકે છે. 

લીમડો નાુંખી ઉકાળેલા પાણીને ઠુંડુું કયાદ બાદ િાળ ધોિાથી િાળ ખરતાું અટકશે 

મધ, મેથી અને કોપરેલ માથામાું લગાડી વપસ્તાલીસ વમવનટ પછી ધોિાથી િાળ ખરતાું અટકશે 

શ્રીફળના કોપરાના દૂધમાું મધ, લીંબ ુનાુંખી િાળમાું લગાિો, િાળ ખરતાું અટકશે 

કાુંદાનો રસ અને મધ સમાન માત્રામાું ભેળિી િાળમાું લગાડી િાળ ધોિાથી િાળ ખરતા અટકે છે. 

તિેુરની દાળને પાણીમાું રાતના પલાળી દેિી. સિારે તેને ઝીણી િાટી  લેિી. આ વમશ્રણથી િાળ ધોિાથી િાળ ખરતા 

અટકાિી શકાય છે. 

કોપરાનુું દૂધ િાળનાું મળૂમાું લગાડી ધીરે ધીરે મસાજ કરો, િાળ ખરતાું અટકશે 

રાતના ગાયનુું ઘી પગના તલળયે કાુંસાની િાડકીથી ઘસો, િાળ ખરતાું અટકશે 

રાતે્ર સતુા પહલેા આંગળીઓથી લીમડાનુું તેલ િાળની જડોમાું લગાિી માલલશ કરિાથી અને િાળનુું ખરિાનુું અટકે 

છે. િાળની જડો મજબતુ થાય છે શરીરમાું સકુાપણુું કે અનાિ્યક ગરમીના કારણે િાળ તટેૂ છે. 

તલુસીના પાન તથા સકુા આંબળાને રાતે પાણીમાું પલાળી રાખો અને સિારે ગાળીને તેનાથી મા્ુું ધોિાથી સફેદ 

િાળ કાળા થાય છે અને ખરતા અટકે છે. 

આંબાની ગોટલી અને આમળાને પાણીમાું પલાડી ચોળીને માથામાું લેપ કરિાથી િાળ કાળા અને લાુંબા થાય છે 

લોખુંડના િાસણમાું આમળાના ચણૂદને પાણીમાું પલાડી માથામાું લગાડિાથી અકાળે િાળ ધોળા થતાું અટકે છે અને 

િાળ મજબતૂ થાય છે. 

દૂધીનો રસ અને નાલળયેરનુું તેલ વમક્સ કરી એનાથી માથામાું સારી રીતે માલલશ કરો. િાળની ચમક િધી જશે. 

ચહરેા પરની રૂુંિાટી દૂર કરિા માટે ત્રણ ચમચી રિામાું થોડોક ઘઉંનો લોટ, થોડોક ચણાનો લોટ તથા દૂધ વમક્સ 

કરીને લગાિો. સકૂાઈ જાય એટલે એને િાળની ઊલટી હદશામાું હળિેથી ઘસો. પછી ધોઈ નાખો.  
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બે ચમચી લીંબનુો રસ અને એક ચમચી મધ મેળિી િાળના મળૂમાું લગાડી અડધો કલાક રહિેા દઈ િાળ ધોિાું. આ 

પ્રયોગ વનયવમતરૂપે કરિાથી િાળની તમામ સમસ્યા દૂર થાય છે. 

િાળ ખરિા અને તે ખરતા િાળ પર નિા િાળ નહી આિિાને કારણે ટાલ પડી જાય છે. તબીબી દ્રન્ષ્ટએ 

તેનુું મખુ્ય કારણ રોમકુપ બુંધ થિાથી માથાની ત્િચાનુું સપાટ થવ ુછે. ટાલ પડિી આ બીમારીનુું આમ તો 

કોઇ વિશેષ કારણ નથી. છતાુંય ઘણીિાર લોહી વિકાર, કોઇ ઝેરી પદાથદનાું સેિન, દાદ કે એક્ક્ઝમાું પણ આ 

પાછળ કારણભતુ હોઇ શકે. 

ખરતા િાળ અટકે અને ટાલમાું નિા િાળ આિે એ માટે ઘરગથ્ ુનસુખા  

મીઠાના િધારે પડતા સેિનથી ટાલલયાપણુું આિે છે. એક- એક ચમચી બારીક િાટેલ ુમીઠુ, કાળી મરી, પાુંચ ચમચી 

નાલળયેરનુું તેલ મેળિીને ટાલ પડેલી જગ્યા પર લગાડિાથી િાળ આિે છે. 

જો કોઇ એક જગ્યા પરથી િાળ જતાું રહ્યા હોય અને ત્યાું િાળ નિા ના આિી રહ્યા હોય તો ટાલલયાપણાની જગ્યાએ 

બીજીિાર િાળ આિે છે. 

િાળ જ્યાથી ખરી ગયા હોય તે જગ્યાએ ડુુંગળીનો રસ રગડિાથી પણ િાળ આિિા લાગે છે. 

િાળમાું લીમડાનુું તેલ લગાડિાથી પણ રાહત મળે છે. 

જો િાળ ખરિાની કે ટાલની સમસ્યાથી પીડાતા હોય તો લસણનો િધારે પ્રયોગ કરો. 

અડદની દાળને ઉકાળીને પીસી લો. તેનો સતુા સમયે ટાલની જગ્યાએ લેપ કરો. 

લીલી કોથમીરનો લેપ કરિાથી પણ િાળ આિિા લાગે છે. 

કેળાનાું ગદુ્દાને લીંબનુા રસમાું પી લો અને લગાડો જેનાથી લાભ થાય છે. 

દાડમનાું પાનમને પાણીમાું િાટીને તેનો માથા પર લેપ કરિાથી ટાલલયાપણુું દુર થાય છે. 

ટાલ: 

ટાલ માટે લીંબનુા બી અને મીના ભકૂાનુું વમશ્રણ લગાડિાથી ફરક પડે છે. 

ટાલ પડી હોય એ જગ્યાએ કાુંદો ઘસિો જ્યાું સધુી કાુંદો લાલ રુંગનો થાય. પછી એ જગ્યાચે મધ લગાડવુું 

લીંબોળીનુું તેલ તથા કણગી (કરુંજ)નુું તેલ વમક્સ કરી ટાલ પર રોજ ઘસિાથી નિા િાળ આિે. 
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ખોડો-જુ-લીખ : 

પલાળેલી મેથીનો લેપ બનાિીને માથાુંના તળીયામાું લગાડિો. એક કલાક રાખીને સાબથુી ઘોઇ નાખવુું. 

નાહરયેળ તેલમાું લીમડાનુું તેલ ઉમેરીને િાળમાું નાખિાથી ખોડો, જૂ િગેરે િાળની સમસ્યા નાશ પામે છે. આ તેલ 

અઠિાહડયે એકિાર, એમ ત્રણ અઠિાહડયાું સધુી કે જરૂર લાગે ત્યાું સધુી નાખવુું. 

લીંબનુા રસથી િાળ ધોિાથી ખોડો દુર થાય છે. 

સફેદ બીટના મલુળયાને પાણીમાું ઉકાળીને માથામાું માલીશ કરિાથી ખોડો દુર થાય છે. 

બે ત્રણ હદિસનુું દહીં, લીંબનુો રસ, મધ, િીનેગર, અને આમળાનો રસ પણ ખોડા માટે ઉપયોગી છે. 

ત્રણ ચમચી નાલળયેરના તેલમાું કપરૂ મેળિીને રાતે્ર િાળના મળૂમાું ઘસીને સિારે િાળ ધોિાથી જૂ-લીખ સાફ થઈ 

જાય છે. 

દાડમની છાલને પાણીમાું પીસી તેની પેસ્ટ બનાિી િાળમાું રાતે્ર લગાિીને સિારે િાળ ધોઈ નાુંખિા. આ પ્રયોગથી 

િાળની જૂ અને લીખ મરી જાય છે. 

ડુુંગળીનો રસ માથામાું ભરિાથી જુ મરી જાય છે.  

તમાકુ પાણીમાું મેળિી તે પાણી માથે ચોપડી ઉપર પાટો બાુંધી પાુંચ-છ કલાક રાખી અરીઠાથી મા્ુું ધોિાથી જુ અને 

લીખો મરી જાય છે.  

સીતાફળનાું બીનુું ચણુદ માથાના િાળમાું ભરિાથી જુ પડી હોય તો મરી જાય છે. 

(૨૧) દાઝવુું : 

પહલેા કપડાું ઢીલા કરી નાખિા. દાઝેલી જગ્યાની આજુ બાજુનુું કપડુું કાપી નાખવુું, જો દાઝયા ઉપર કપડુું હોય તો તે 

કાપવુું નહી કે ખેંચીને કાઢિાનો પ્રયત્ન પણ ન કરિો. 

હદ ઉપરાુંત (િધારે) દાઝેલો ડાઘ હોય તો એને એમ જ રહિેા દેવુું અને દદીને ચોખ્ખી ધોયેલી ચાદર (કે કપડૂું) થી 

ઢાુંકિી, પણ દદીને રાહત મળે એનુું ખાસ ધ્યાન રાખવુું. 

બરફ નો શેક કરિો અથિા બરફિાળા પાણીમાું કપડૂું ભીંજિીને દાઝેલી જગ્યા ઉપર થોડી થોડી િારે બદલતા રહવે ુું. 

બાફેલા બટેટાની છાલ દાઝયા ઉપર લગાડિી. 
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દાઝેલા ઘા ઉપર કકડાિેલુું તેલ ચોપડિાથી ખબૂ ફાયદો થાય છે. 

દાઝેલા ઘા પર તરત જ કોપરેલ અથિા બટાટો કાપી ઘસિાથી ફોલ્ લો થશે નહહ. 

દાઝેલા ઘા પર મેંદીના પાનને િાટી પાણી સાથે પીસીને લગાડિાથી આરામ થાય છે. 

દાઝેલા ઘા ઉપર પાકા કેળાુંને બરાબર મસળી, ચોંટાડી, પાટો બાુંધિાથી તરત જ રાહત અને આરામ થાય છે. 

દાઝેલા ઘા પર તલુસીનો રસ અને કોપરેલ ઉકાળીને ચોપડિાથી દાઝેલાની બળતરા મટે છે તથા ફોલ્ લા જખમ 

ઝડપથી રુઝાઈ જાય. 

ગરમ પાણી કે િરાળથી દાઝી જિાય તો તે ભાગ પર ચોખાનો લોટ છાુંટિાથી ખબૂ આરામ થાય છે. 

દાઝેલા ઘા પર છૂુંદેલો કાુંદો તરત જ લગાડિાથી ઝડપથી રાહત થાય છે. 

દાઝયા ઉપર ફોલ્ લા પડયા પહલેાું કાચા બટાટા લઈ પથ થર પર લસોટી તેનો લેપ લગાિી દેિો. આનાથી દાઝયાની 

િેદના અને બળતરા સમી જાય છે અને ફોલ્ લા થતા નથી ને ડાઘ પડતા નથી. હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર આ લેપ 

કરિો. 

િડનાું પાનને ગાયના ઘીમાું િાટીને બળેલા ભાગ ઉપર તેનો લેપ કરિાથી તરત બળતરા મટે છે. 

દાઝયા ઉપર કેરોસીન લગાડિાથી ઘણી રાહત થાય છે તથા જલદી રૂઝ આિે છે. 

દાઝયાના ફોલ્ લા ઉપર પ્રથમ છાશ રેડિી અથિા ઠુંડુું પણી રેડવુું. કુુંિારપઠાની છાલ કાઢીને ઘાટો રસ દાઝયા ઉપર 

લગાડતા રહિેો. આનાથી બળતરા ઓછી થાય છે અને જલદી રૂઝ આિે છે. 

ચણાના લોટનુું પાતળું દ્રાિણ દાઝયા ઉપર સારુું કામ કરે છે. 

દાઝેલા ભાગપર તલુસીનો રસ અને કોપરેલ બરાબર હલાિીને લગાિિાથી બળતરા મટે છે અને આરામ થાય છે. 

દાઝી ગયેલા ભાગપર કોપરેલ અને ચનુાનુું પાણી લગાડિાથી સારુું થાય છે. 

આંબાના પાનની ભસ્મ બનાિી દાઝેલા સ્થાન પર ઘી સાથે લગાિિાથી રાહત રહ ેછે. 

દાઝયા પર ફ્લોરાઈડ િગરની ટથૂપેસ્ટ લગાિિાથી ઠુંડક થાય છે. 

દાઝવુું 

જિ બાળી તલના તેલમાું ખરલ કરી લેપ કરિાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  
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જાુંબડુીની છાલની રાખ તેલ સાથે મેળિી અગ્નીથી દાઝેલા ભાગ પર ચોપડવુું.  

ઝીણુું ચોખ્ખુું કપડુું મધમાું પલાળી દાઝેલા ભાગ પર મકુિાથી ઘણી જ રાહત થાય છે.  

તલનુું તેલ ચનુાના નીતયાદ પાણીમાું મેળિી ચોપડિાથી અગ્નીદગ્ધ વ્રણ મટે છે.  

ઠુંડા પાણીમાું ખાુંડ ઓગાળી તે પાણી દાઝેલા અંગ પર િારુંિાર લગાડિાથી લાભ થાય છે. (૬) દાઝી ગયેલા ભાગ 

પર એરુંડાના પાન લગાિિાથી આરામ થાય છે.  

તાુંદળજાનો રસ અગ્નીદગ્ધ વ્રણ પર ચોપડિાથી આરામ થાય છે.  

ગમે તે કારણે દાઝી જિાયુું હોય તો પાણીમાું મીઠા (નમક)નો જાડો ઘોળ કરી દીિસમાું ત્રણ-ચાર િાર લેપ કરિાથી 

ઝડપથી સારુું થઈ જાય છે.  

સામાન્ય પ્રમાણમાું દાઝી ગયા હોઈએ તો બટાટા છોલી બારીક છુંદીને અથિા બટાટાની છીણ કરીને કે બટાટા ઘસીને 

દાઝેલા ભાગ પર દીિસમાું બે-ત્રણ િાર લેપ કરિાથી ફાયદો થાય છે. ગુંભીર પ્રમાણમાું દાઝયા હોય તો આ ઉપાય 

કામ ન આિે.  

કોપરેલમાું તલુસીનો રસ બરાબર મીશ્ર કરી દાઝયા ઉપર લગાડિાથી બળતરા મટે છે.  

દાઝિાથી ચામડીનુું ઉપરનુું સ્તર બળી જાય ત્યારે તે ભાગને ખલુ્લો રાખિાને બદલે જ ુંતમુકુ્ત કરેલો છીદ્રાળ પાટો 

બાુંધી દેિાથી હિામાું ઉડતા બૅક્ટેરીયાનો ચેપ લાગતો નથી.  

દાઝયા ઉપર ગાયનુું છાણ અથિા તાજુ ું છાણ ન હોય તો સકુા છાણને પાણીમાું પલાળી તરત લગાડી દેિાથી અને 

ત્યાર બાદ દીિસમાું બેત્રણ િાર લગાડતા રહિેાથી જલદી રુઝ આિે છે. (૧૩) દાઝેલા ભાગ પર સ્િમતુ્ર લગાડતા 

રહિેાથી લાભ થાય છે. 

 

 

(૨૨) દાહ–બળતરા:એસીડીટી  

મમરા અને ખડી સાક્નો ઉકાળો પીિાથી બળતરા મટે છે. 

દ્રાક્ષ અને ખડી સાકર ભેગી કરી સિારે ખાિાથી બળતરા મટે છે. 

ઘાણા અને સાકર પાણી સાથે લેિાથી બળતરા મટે છે. 
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ઘાણા અને જીરૂ એક એક ચમચી અઘકચરૂું ખાુંડી રાતે્ર પાણીમાું પલાળી સિારે મસળી ગાળી તેમાું સાકર નાુંખી 

પીિાથી પેટની તથા હાથપગની બળતરા મટે છે. 

ઘાણા જીરૂુંન ુચણુદ ખાુંડ સાથે લેિાથી એસીડીટીને લીધે જમ્યા બાદ છાતીમાું થતી બળતરા મટે છે. 

એલયીને આમળાના ચણુદ સાથે લેિાથી શરીરની બળતરા, પગના તળીયાવન બળતરા મટે છે. 

સિારના પહોમાું બે તોલા મધ ઠુંડા પાણીમાું પીિાથી દાહ, બળતરા ખુંજિાળ મટે છે. 

દૂધીનો ગદૂો તલળયા પર મસળિાથી તેની બળતરા શાુંત થાય છે. 

શરીરના કોઈપણ ભાગ કે હાથ-પગમાું બળતરા થતા તરબચૂના છોટલાુંના સફેદ ભાગમાું કપરૂ અને ચુંદન ભેળિીને 

લેપ કરિાથી બળતરા શાુંત થાય છે 

તડબચૂની અંદરના ગભદનો ગર કરી તેમાું ગલુાબજળ ભેળિી સાકર સાથે પીિાથી પેટની ગરમી દૂર થાય છે. 

કારેલાુંનાું પાુંદડાના રસની પગના તલળયામાું માલલશ કરિાથી પગની બળતરા મટે છે. 

વપત્ત, દાહ અને તરસ ઉપર કોકમને િાટી, પાણી જેવુું બનાિીને ગાળી લેવુું. ત્યારપછી જોઇતા પ્રમાણમાું સાકર નાખિી, 

કોકમનુું આ શરબત હદિસમાું બે િખત સિારે અને સાુંજે પીવુું. 

છાતીની બળતરા ઉપર જીરા અને ધાણાનુું ચણૂદ સાકર સાથે હદિસમાું બે િખત લેવુું. 

િહરયાળી સાથે આદુું અથિા જીરાનુું સેિન કરિાથી પેટની બળતરા તથા પાચન હક્રયામાું લાભ થાય છે. 

તો આ ઘરેલુું ઉપાય આપને એવસહડટીની બીમારી કરશે છમુંતર 

સફેદ કાુંદાના રસમાું સાકર નાખીને પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 

અનાનસના ટુકડા પર સાકર અને મરી ભભરાિીને ખાિાથી એમાું ઘટાડો થાય છે. 

આમળાુંનો રસ એક ચમચી, કાળી દ્રાક્ષ અને મધ અડધી ચમચી ભેગુું કરીને ખાિાથી એવસહડટીમાું રાહત થાય છે. 

કોળાના રસમાું સાકર નાખીને પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 

અડધો લલટર પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નાખી, એમાું અડધી ચમચી સાકર ઉમેરી, બપોરના જમિાના અડધો કલાક 

પહલેાું પીિાથી એવસહડટી મટે છે. દહીં મેળિીને ખાિાથી એવસહડટી દૂર થાય છે. 
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(૨૩) મોઢામાું ચાુંદા પડિા:  
 

મોઢામાાં ચાાંદા પડવા 
 

પીંપરમીટ ઓઇલ (તેલ) મોઢામાું ચાુંદા પર લગાડિાથી દદદ  નરમ પડે છે. 
 

કોપરાનુું તેલના થોડા ટીપા લગાડિાથી અથિા ખમણેલુું કોપરુું  ચાિિાથી મોઢામાું ચાુંદા પર ફરક પડે છે. 
 

પાન પર કાથો લગાડીને ખાિાથી મોઢામાું ચાુંદા પર કોહિાણ અટકે છે. 
 

ધાણા પાઉડરને ચાુંદી પડી હોય ત્યાું એક વમવનટ માટે રાખી ગળી જાિ. મોંમાું પડેલી ચાુંદી દૂર થઈ જશે. 
 

મોઢામાું ચાુંદા પડયા હોય તો હળદર પાઉડરમાું થોડુું પાણી નાુંખીને છાલા પર લગાિિા. 
 

મખુમાું ચાુંદી જેઠીમધ ઘી-સાકર સાથે ચાટવુું કે તેનુું ચણૂદ દૂધમાું પીવુું. જેઠીમધનો કોરો પાિડર સીધો ચાુંદી પર 
િારુંિાર લગાિિો. 
 

મોમાું છાલા પડયા હોય તો તલુસી અને ચમેલીના પાન ચાિિાથી ફાયદો થાય છે. 
 

 

 

(૨૪) ખીલ–ચામડીનાડાઘ-કરચલી: 
 

ખીલના ઘરગથ્ુું ઉપાયો: 

મધ ખીલનો અકવસર ઉપાય છે. તેના કારણે બેક્ટેહરયા મારે છે અને ખીલમકુ્ત ત્િચા મળે છે. 

તાજા દૂધની મલાઈની સાથે લીંબનુા રસના થોડા ટીપાું ઉમેરીને તેને ચહરેા પર લગાડો. 

ફટકડી અને કાળા મરીને પાિડર સરખા પ્રમાણમાું લઈને ખીલ પર લગાડો. 

કાચા બટાટાની છાલ ઉતારીને તેને છીણી લો. તેને મલમલના કપડામાું ચસુ્ત રીતે બાુંધી દો. આને 5 વમનીટ સધુી 

તમારા ચહરેા પર ગોળ ગોળ ફેરિો અને પછી તમારો ચહરેો ધોઈ લો. 

તલુસીના સકૂા પાનનો પાિડર અને હળદર વમક્સ કરીને ગલુાબજળ સાથે ફેસપેક તૈયાર કરીને લગાડો. 

હદિસમાું 3-4 િાર તમારો ચહરેો ધઓૂ અને તૈલીય ત્િચા હોય તો િોટર બેસ્ડ ફેસિોસ સાથે સાફ કરો. 

િારુંિાર તમારા ચહરેાને ન અડો. જ્યારે પણ હાથ અડાડો ત્યારે હાથ ધોયા બાદ જ તમારા ચહરેાને સ્પશદ કરો. ગુંદા 

હાથને કારણે ત્િચા પર બેક્ટેહરયા ફેલાઈ શકે છે જેનાથી ખીલ િધ ુફેલાય છે 
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ખીલ માટે લીંબનુો રસ પીિો. 

કાકડીના પાન અથિા કાકડીના કટકા ખીલ પર લગાડો. 

ખીલ માટે લિીંગિાળો મોઢાનો માસ્ક અથિા મેથીના પાનનો અકદ  લગાડીને રાતના સઇૂ જવ.ુ અને સિારે ઘોઇ 

નાખવુું. 

ખીલ માટે એક ચમચી હળદનો પાિડર અને ૧ ચમચી ફુહદનાનો રસ અથિા કોથમીરના રસનુું વમશ્રણ લગાડવુું. સતૂા 

પહલેા કાઢી નાખવુું. 

જુિાનીમાું મોઢા પર થતા ખીલ ઉપર દૂધમાું ઘસીને તે દૂધ ગાલ પર ચોપડવુું. 

લીંબનુી છાલ ખીલ ઉપર લગાિિાથી ખીલ દુર થશે. 

તલુસીનો રસ ખીલ પર લગાડિાથી ખીલ દૂર થશે 

લીમડાની લીંબોડીને છાસમાું િાટી તેને ખીલ પર લગાિિાથી ખીલ દૂર થાય છે. અને ચહરેાની ત્િચા મલુાયમ બને 

છે. 

ખીલ મટાડિા માટે લીંબનુા રસમાું સરસિના દાણાઅને થોડુું વસિંધિ ખીલ પર લગાડવુું. 

ખીલ પર મળૂાના પાનનો રસ લગાડિાથી અઠિાહડયામાું ખીલ મટે છે. 

સુંતરાની છાલનો ભકૂો પાણીમાું નાખીને ખીલની આસપાસ લગાડિાથી ફાયદો થાય છે. 

એક લીટર જેટલુું પાણી પીઓ જેથી કરીને ચામડીમાું ચળકાટ આિશે. 

હળદર અને લીંબનુા રસ વમશ્ર કરી ખીલના ડાઘ પર લગાડિાથી ડાધ દૂર થાય છે. 

ચહરેા પરના ડાઘા અને કરચલી દૂર કરિા કાળા તલ અને હળદર સરખા પ્રમાણમાું િાુંટીને તેનો પેસ્ટ બનાવ્યા બાદ 

ચહરેા પર લગાિવુું. 

ત્િચા પર ડાઘ અને ધબ્બા હોય તો સરવસયાના તેલમાું ચપટી મીઠુું નાખીને એનાથી માલલશ કરો. ડાઘા જરૂર ઓછા 

થશે. 

જાયફળ િાટીને ચહરેા પર લગાડિાથી કરચલીઓ દૂર થાય છે. 

ચહરેા તથા ગરદન પરની કાળાશ દૂર કરિા માટે ફુદીનાના પાન િાટીને તે અકદ  કાઢીને રૂ િડે ચહરેા તથા ગરદન 

પર લગાિી િીસ વમવનટ પછી ચહરેો ધોઈ નાખિો. 
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ખીલ અને ખીલના ડાઘ 

ખીલ થયા હોય તો ચહરેા પર નારુંગીની છાલ ઘસિાથી ફાયદો થાય છે.  

તલનો જુનો ખોળ ગાયના મતુ્રમાું કાલિી મોં ઉપર લેપ કરિાથી યિુાનીમાું થતા ખીલ દુર થાય છે.  

પાકા, ખબુ ગળી ગયેલા પપૈયાને છોલી, છુંદીને ચહરેા પર થોડો સમય માલીશ કરિી-મસળવુું. ૧૫-૨૦ મીનીટ બાદ 

સકુાિા લાગે ત્યારે પાણીથી ધોઈ નાખી જાડા ટુિાલ િડે સારી રીતે લછુી જલદી તલનુું તેલ કે કોપરેલ ચોપડવુું. એક 

અઠિાડીયા સધુી આ પ્રમાણે કરિાથી ચહરેા પરના ખીલ, ડાઘ િગેરે દુર થઈ ચહરેો ખબુ જ સુુંદર દેખાય છે અને 

ચહરેાનુું તેજ િધે છે. ચહરેાની કરચલીઓ, કાળાશ અને મેલ દુર થાય છે, ચહરેા પર કોમળતા અને કાુંતી આિે છે.  

પાકાું ટામેટાું સમારીને ખીલ પર બરાબર ઘસિાું. બેચાર કલાક એમ જ રહિેા દેવુું. ત્યાર બાદ હુુંફાળા પાણીથી ધોઈ 

નાખવુું. આનાથી ચહરેાના ખીલ મટી જાય છે.  

જાુંબનુા ઠળીયાને પાણીમાું ઘસી ચોપડિાથી યિુાનીને લીધે થતા મોં પરના ખીલ મટે છે.  

સિારે અને રાતે્ર બાિળ, લીમડો કે િડિાઈનુું દાતણ કરી એના કુચાને મોં પર પાુંચેક મીનીટ ઘસતા રહિેાથી મોં 

પરના ખીલ મટે છે.  

ટુંકણખાર ગલુાબજળમાું મેળિી લગાડિાથી મોં પરના ખીલ મટે છે.  

બદામને માખણમાું ખબુ ઘસી તેનો મોં પર લેપ કરિાથી કે માલીશ કરિાથી મોં પરના ખીલ મટે છે.  

ગલુાબજળમાું સખુડ ઘસીને લગાડિાથી ખીલ મટે છે.  

આમળાું દુધમાું ઘસી મોં પર જાડો લેપ કરિાથી ખીલ મટે છે.  

કેરીની ગોટલી ઘસીને ખીલ પર લગાડિાથી ફાયદો થાય છે.  

લીમડા કે ફુદીનાનાું પાન િાટી તેનો રસ ખીલ પર લગાિિાથી ખીલ મટી જાય છે.  

તાજુ ું લીંબ ુકાપી દર બે કલાકે ખીલ પર બે-ત્રણ મીનીટ ઘસતા રહિેાથી ખીલ મટી જાય છે. (૧૪) લોધર, ધાણા અને 

ઘોડાિજને પાણીમાું લસોટી લેપ કરિાથી ખીલ મટે છે.  

દરરોજ રાતે્ર સતુી િખતે કાચા પપૈયાનુું ક્ષીર(દુધ) ખીલ પર ચોપડતા રહિેાથી ખીલ મટી જાય છે.  

શીમળાના કાુંટા ખીલનુું ઉત્તમ ઔષધ છે. શીમળાના કાુંટાનુું ખબુ બારીક અડધી ચમચી ચણુદ એટલી જ મસરુની દાળના 

લોટ સાથે મીશ્ર કરી, થોડુું દુધ ઉમેરી, ખબુ હલાિી, પેસ્ટ બનાિી સિાર-સાુંજ અડધો કલાક ચહરેા પર લગાડી રાખવુું. 
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જ્યારે પેસ્ટ સકુાઈ જાય ત્યારે સ્િચ્છ પાણીથી ધોઈ લેવુું. થોડા દીિસો આ ઉપચાર કરિાથી ખીલ, ખીલના ડાઘા અને 

ચહરેાની ઝાુંખપ-કાળાશ મટે છે. આ ઉપચાર િખતે ઉચીત પરેજી પાળિી.  

છાસ િડે ચહરેો ધોિાથી ખીલના ડાઘ, મોં પરની કાળાશ અને ચીકાશ દુર થાય છે.  

િડના દુધમાું મસરુની દાળ પીસી લેપ કરિાથી ખીલના કાળા ડાઘ મટે છે.  

ચોખાનો ઝીણો લોટ અથિા રાુંધેલો ભાત દરરોજ ચહરેા પર ઘસિાથી ખીલના ડાઘ દુર થાય છે.-સાભાર:િલ્લભગાુંડા 

બે કેસરનાું તાુંતણાને એક ચમચી મલાઇમાું એક કલાક સધુી રહિેા દો, 

જ્યારે તેનો રુંગ નારુંગીના રુંગ બરાબર થઇ જાય ત્યારે ચહરેાની કરચલી,ડાઘા-ધબ્બાું,વનશાન િાળા ભાગ પર 

લગાડીને 5થી 10 વમવનટ મસાજ કરો અને પછી લગભગ 30 વમવનટ સધુી તેને રહિેા દો 

અને પછી સાદા પાણીથી મો ધોઇ લો.સતત 7 હદિસ સધુી આમ કરિાથી તમારા ચહરેાના ડાઘ ધબ્બામાુંથી છટકારો 

મળી જશે. 

આંખો નીચે કાળા કુુંડાળા: 

રાતે્ર બદામને પાણીમાું પલાળી રાખો સિારે તે બદામને પીસી લો તેમાું લલિંબનૂા ચાર ટીપા મેળિી આંખોની આસપાસ 

લગાિો 

ડાકદ  સકદલ્સ દુર કરિા ખીરા (કાકડી) સૌથી યોગ્ય ઉપાય છે. ખીરામાું ફુદીનાની પત્તીઓ વમક્સ કરી પીસી લો અને આ 

પેસ્ટ તમારા ડાકદ  સકદલ્સ પર લગાિો. 10 હદિસમાું જ ફાયદો જોઈ શકશો 

હદિસમાું બને એટલુું િધારે પાણી પીઓ, ઓછામાું ઓછું અઢી લલટર તો પાણી પીવુું જ જોઈએ.  

લચિંતા ઓછી કરો, કામનો ભાર તમારા સ્િાસ્થય પર ખરાબ પ્રભાિ પાડે છે. દરરોજ યોગા અને વનયવમત કસરત કરો 

દરરોજ એક ફળ જરૂર ખાિો. બને તો દરરોજનુું એક સફરજન ખાિો 

ચહરેાની ત્િચા: 

 બે ચમચી બેસન, હળદર પાિડર, ગલુાબજળ અને મધ ભેળિીને પેસ્ટ બનાિો. આને ચહરેા, હાથ-પગ અને ગરદન 

પર લગાડો. 10 વમનીટ પછી ધોઈ લો. આનાથી ત્િચામાું વનખાર આિશે. 

કાચા દૂધમાું હળદર ભેળિીને પેસ્ટ બનાિો. તેને ચહરેા અને હાથ પગ પર લગાડો. 10 વમનીટ પછી ધોઈ લો. ત્િચામાું 

વનખાર આિી જશે. 
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હોઠને સુુંદર અને મલુાયમ બનાિી રાખિા માટે રાતે્ર સતૂા પહલેા દૂધની મલાઈ લગાડો અને સિારે ઠુંડા પાણીથી ધોઈ 

લો. 

આંખોમાું બળતરા અને કાળા કૂુંડાળાને ઓછા કરિા માટે રાતે સતૂી િખતે આંખો પર ઠુંડા દૂધના પમૂડાું લગાડીને 

રાખો. 

8-10 હદિસમાું એક િાર ચહરેાને ન્સ્ટમ અિ્ય આપો. આ પાણીમાું ફૂદીનો, તલુસીના પાન, લીંબનુો રસ અને મીઠુું 

વમક્સ કરો. નાસ લીધા પછી આ જ નિશેકા પાણીમાું 5 વમનીટ સધુી હાથને પલાળીને રાખો. હાથની ત્િચામાું પણ 

વનખાર આિશે. 

(૨૫) સુંધીિા, કમર-સાુંધાનો દુ:ખાિો,અંગ જકડાઈ જવુું : 

સુંવધિા,સાુંધાનો દુખાિો: 

સાુંધાના દુખાિાથી ઘણા લોકો હરેાન પરેશાન છે. તેમના માટે રોજ સિારે એક કપ ગરમ પાણીમાું બે ચમચા મધ અને 

એક નાની ચમચી તજનો પાઉડર નાખી રોજ વનયવમત રીતે પીિાથી સાુંધાના દુખાિામાું તાત્કાલલક રાહત થશે. 

રાઇના તેલ સાથે કાુંદાનો રસ મેળિીને માલીશ કરિાથી સુંવધિાનો દુ:ખાિો મટે છે. 

આદુના રસમાું સહજે મીઠુું નાુંખી તેનુું માલીશ કરિાથી સુંવધિાનો દુ:ખાિો મટે છે, ડોકી રહી ગઈ હોય તો તે મટે છે. 

જાયફળને સરસીયાના તેલમાું ઘસી માલીશ કરિાથી જકડાયેલા સાુંઘા છટા પડે છે, અને સુંવધિા મટે છે. 

લિીંગન ુતેલ ઘસિાથી સુંવધિાનો દુ:ખાિો મટે છે. 

સ ૂુંઠનો ઉકાળો કરી તેમાું એક ચમચી હદિેલ નાુંખીને પીિાથી સુંવધિાનો દુ:ખાિો મટે છે. 

કાચા બટાટાની છાલ કાઢયા િગર ટુકડા કરી તેનો રસ કાઢી તરુત જ પીિાથી સુંવધિામાું ઘણો ફાયદો થાય છે. 

તાુંબાના િાસણમાું આખી રાત રાખેલુું પાણી સિારે નરણા કોઠે પીિાથી સુંવધિામાું ફાયદો થાય છે. 

સુંવધિામાું આિતા સોજા પર અજમાનુું તેલ લગાિિાથી ફાયદો થાય છે. 

મેથીને લોઢી પર શેકી બારીક ક્રશ કરી લો. આ પાઉડર સિાર-સાુંજ એક-એક ચમચી પાણી સાથે લેિાથી કમરના 

દુખાિા અને સુંવધિામાું આરામ મળે છે. 

દહરયાના પાણીમાું વનયવમત સ્ નાન કરિાથી સુંવધિાના દદીને ખબૂ જ ફાયદો થાય છે. દહરયાના પાણીમાું સ્ નાન 

કરિાનુું શક્ય ન હોય તો દહરયાઈ મીઠુું ગરમ પાણીમાું ઓગાળી તેનાથી સ્ નાન કરવુું. 
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કૌચાુંના બીજ એક હકલો લઈ સાુંજે પાણીમાું પલાળો. સિારે તેનાું ફોતરાું ઉખાડીને તેનો ગભદ તડકામાું સકૂિી દો. 

સકુાયા બાદ તેનુું ચણૂદ બનાિી ત્રણ ગ્રામ ચણૂદ સાથે એક ગ્રામ અશ્વગુંધાનુું ચણૂદ મેળિી રોજ સિારે અને રાતે્ર જમ્ યાું 

પહલેાું ગરમ દૂધ સાથે લેિાથી સુંવધિા તથા લકિાના રોગીને ફાયદો થાય છે. 

સ ૂુંઠનો કાઢો બનાિીને પીિાથી સાુંધાનો દુાખાિો મટે છે. 

સાુંધાના દુાખાિામાું કેરોસીન જરા ગરમ કરી માલલશ કરો. 

તલના તેલમાું હહિંગ અને સ ૂુંઠ નાખી સહજે ગરમ કરી, માલલશ કરિાથી કમરનો દુાખાિો, સાુંધાનો દુાખાિો, શરીર 

જકડાઈ જવુું, લકિો િગેરે મટે છે. 

સાુંધાના દુ:ખાિામાું એક ગ્લાસ પાણીમાું લીંબ ૂનીચોિીને હદિસમાું આઠ થી દસ િાર પીિો - સાુંધા પર લીમડાના 

તેલની હલ્કી માલલશ કરિા પર આરામ મળે છે 

ઘુુંટણની પીડા દૂર કરિા રોજ સિારે ખાલી પેટે ત્રણ કળી લસણ મલાઈમાું િાટી લો. હિે તેમાું મધ અને એક ચમચી 

ખાુંડ નાખો અને તેને પાણી સાથે લો. આમ કરિાથી ધુુંટણની પીડામાું રાહત થશે. જ્યાું સધુી આરામ ન મળે ત્યાું સધુી 

આ ઔષવધનો પ્રયોગ કરો. 

સુંવધિાતથી ઝલાયેલા શરીર માટે એક નાની ચમચી મેથી અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ લેવુું. 

ગાુંહઠયો િા (સુંવધિા) રોજ અખરોટનુું સેિન કરિાથી રકતશકુ્ધ્ધ થઈ દદદ  મટે છે. 

સરવસયાના તેલમાું કપરૂ મેળિી માલલશ કરિાથી દુાખતા સાુંધા, ગરદન જકડાઈ જિી તથા સુંવધિાના દદદમાું આરામ 

થાય છે. 

દોઢ બે તોલા મેથી રોજ ફાકિાથી િા મટે છે. 

સિે પ્રકારના િા ઉપર લસણની છોલેલી કળીઓ તોલા ચાર અને શેકેલી હહિંગ, જીરુ, વસિંધાલણૂ, સુંચળ, સ ૂુંઠ, મરી, પીપર 

એ દરેક એક માસો લઈ તેનુું ચણૂદ લસણ સાથે ઘ ૂુંટીને તેની પાિલી ભાર િજનની ગોળીઓ કરીને એક કળી ખાઈ તેના 

ઉપર એરુંડાના મળૂનો ઉકાળો પીિો તેથી પક્ષઘાત, ઉરૂસ્તુંભ, કહટશળૂ, પડખાનુું શળૂ, પેટના કવૃમ, પેટનો િાય ુતેમજ સિદ 

અંગોનો િા મટે છે. 

િાતરોગથી શરીર જકડાઇ જાય ત્યારે મરીના ચણૂદને બારીક િાટી શરીર પર તેનો લેપ કરિો. 

બે નાલળયેરનુું કોપરુું  કાઢીને, તેના નાના ટુકડા કરી, ખાુંડી નાખવુું, ખાુંડેલા કોપરાને િાસણમાું ધીમે ધીમે ગરમ કરવુું, 

તેલ છૂટુું પડશે, ને તેલ ઠયાદ પછી કપડામાું વનચોિીને ગાળી લેવુું. બે નાલળયેરના નીકળેલાું તેલમાું ત્રણથી ચાર મરીનુું 
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ચણૂદ અને ત્રણ લસણની કળી િાટીને નાખિી. આ તેલથી જકડાઈ ગયેલા ભાગ પર હળિા હાથે સિારે અને રાતે્ર 

માલલશ કરિી અને તે પછી ગરમ રેતીનો શેક કરિાથી ખબૂ આરામ થાય છે. 

ધુંતરુાનાું પાનનો આઠસો ગ્રામ રસ કાઢી, તેમાું દસ ગ્રામ હળદર અને બસોપચાસ ગ્રામ સરવસયુું તેલ નાખી, ગરમ કરી, 

રસ બાળી, માત્ર તેલ બાકી રાખો, આ તેલનુું માલલક કરિાથી શરીરનાું જકડાઈ ગયેલા અંગો છૂટાું પડી તકલીફ મટે છે. 

અજમો અને લસણને સરસિના તેલમાું પકાિી, તે તેલની માલલશ કરિાથી શરીરના દુ:ખાિા મટે છે. 

કોઇપણ પ્રકારના શળુ પડખા, છાતી, હૃદય કે માથામાું દુ:ખાિો હોય તો તલુસીનો રસ ગરમ કરી તેના પર માલીશ 

કરિાથી તરત આરામ થાય છે અને બે ચમચી તલુસીનો રસ પી જિો. 

જીરૂું, હહિંગ અને વસિંધિની ફાકી ઘી સાથે લેિાથી શળૂ મટે છે. 

સ ૂુંઠ, સાહજીરા અને હહિંગનુું ચણૂદ ગરમ પાણીમાું લેિાથી સિદ પ્રકારના શળૂ મટે છે. 

બદામનુું તેલ સુંવધિા પર ચોળિાથી લાભ થાય છે 

દુ:ખાિો 

નગોડનાું પાનને કપડામાું બાુંધી પાણીમાું ગરમ કરી દુખાિાના ભાગ પર શેક કરિાથી લાભ થાય છે.  

નગોડનાું પાનને પાણીમાું ઉકાળી તેની િરાળથી શેક કરિાથી દુખાિો મટે છે.  

િડનાું પાકાું સકુિેલાું ટેટાનુું ૧-૧ ચમચી ચણુદ સિાર-સાુંજ દુધ સાથે લેિાથી દુખાિો મટે છે. (૪) સ્નાયઓુનો દુખાિો 

મટાડિામાું દહીં, છાસ, આમલી જેિી ખટાશ સદુંતર બુંધ કરિી જોઈએ. (૫) િાયનેુ કારણે સાુંધા પાસે દુખાિો હોય તો 

૧ કપ જેટલા તાજા ગોમતુ્રમાું બે મોટા ચમચા દીિેલ મેળિી દીિસમાું બે િખત પીિાથી મટે છે.  

પગની એડી, કેડ, ડોક કે સાુંધાના દુખાિામાું સિારે ખાલી પેટે મેથીનો તાજો ઉકાળો પીિાથી થોડા જ દીિસોમાું લાભ 

થાય છે.  

૧-૧ ચમચો ગોખરુનુું ચણુદ સિાર-સાુંજ હુુંફાળા દુધ સાથે કે પાણી સાથે લેિાથી િા પ્રધાન દુખાિાઓ મટે છે. પ્રયોગ 

ઘણા લાુંબા સમય સધુી જાળિી રાખિાથી સ્થાયી લાભ થઈ શકે. સિદ પ્રકારનુું શળુ એલચી, શેકેલી હીંગ, જિખાર અને 

સીંધિનો કાઢો કરી તેમાું એરુંડીયુું મેળિી આપિાથી કમર, હૃદય, દુુંટી, પીઠ, મસ્તક, કણદ, નેત્ર િગેરે ઠેકાણે થતુું સિદ 

પ્રકારનુું શળુ મટે છે. દુખતી ડોક પર સહજે હુુંફાળું દીિેલ લગાડી હળિે હાથે દીિસમાું ચારેક િખત દર ચાર કલાકે 

માલીશ કરિાથી ડોકનો દુખાિો મટે છે. દુખાિામાું ખજુર ખજુર ચેતાતુંત્રને બળ આપે છે. એ િાતદોષ નાશક છે. 

નીયમીત પરુતા પ્રમાણમાું ખજુરનુું સેિન કરતા રહિેાથી જુદા જુદા પ્રકારના દુખાિા મટે છે. શરીરના અમકુ સાુંધાના 
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ભાગોમાું કે ક્યારેક આખી નસ દુખે તો તે પાછળ મખુ્ય કારણ િાતદોષ હોય છે, જે ખજુર ખાિાથી મટે છે. છતાું 

િાતદોષને બદલે બીજુ ું કોઈ કારણ હોય તો પણ ખજુર ચેતાતુંત્રને બળ આપતુું હોિાથી દુખાિા  ઓછા અનભુિાશે. 

કળતર સુુંઠ, તજ, ફુદીનો, તલુસીનાું પાન એલચી િગેરેના બોરકુટા ચણુદના બનાિેલા ઉકાળાથી કળતર મટે છે. 

આથદરાઈટીસ 

આથદરાઈટીસમાું પરેજી આથદરાઈટીસ ધરાિતા દરેક દદીને જુદો જુદો આહાર માફક આિે છે. આથી બધા જ દદીઓ 

માટે કોઈ સિદસામાન્ય આહાર નીશ્ચીત કરી શકાય નહીં. િધ ુિજન ધરાિતા આથદરાઈટીસના દદીઓમાું દદદની તકલીફ 

િધ ુજોિા મળે છે. શરીરમાું સોજો ઉત્પન્ન કરનાર દરેક આહાર દ્રવ્ય આથદરાઈટીસના દદદનો હુમલો લાિી શકે છે. 

લોહીમાું તયરુીન તત્ત્િ ભળે તેિા આલ્કોહોલ પણ આથદરાઈટીસને િીષમ બનાિે છે. આથી આ દદીઓએ િજનને 

સમતોલ રાખતો પોષક દ્રવ્યથી ભરપરુ આહાર લેિો જોઈએ. એલજી હોય તેિી િસ્તઓુ સીિાયની જાતને માફક 

આિતી તમામ ચીજો ખાિી જોઈએ. તમાકુ, ધમુ્રપાન અને દારુ-આલ્કોહોલ સદુંતર બુંધ કરિાું જોઈએ. ફળો અને 

શાકભાજીનો ઉપયોગ િધ ુકરિો જોઈએ. 

રોજ બે ચમચી ઑલીિ ઑઈલ લેિાથી અને રોજ ત્રણ અખરોટ ખાિાથી ઓસ્ટીઓ આથદરાઈટીસ અને રુમૅટોઈડ 

આથદરાઈટીસના દુખાિામાું ઘણી રાહત મળે છે.  

કુશળ કુદરતી ઉપચારક કેળાું અને સફરજન આ બે ફળોના પ્રયોગ કરાિી આથદરાઈટીસમાુંથી દદીને મકુ્તી અપાિી શકે 

છે.  

દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ ૧-૧ મોટો ચમચો મધ નીયમીત ચાટિાથી આથદરાઈટીસ, ગાઉટ તથા અન્ય સાુંધાના રોગો 

મટે છે, કેમ કે મધ શરીરમાું એકઠો થયેલો યરુીક એસીડ ઝડપથી બહાર ફેંકી દે છે. 

સાુંધાના દુખાિાથી છટકારો કેિી રીતે મેળિિો?(યોગ ભગાિે રોગ) 
યોગ ભગાવે રોગ - બાબા રામદેવ 

અમકુ િષદ પહલેાું લચકનગવુનયાના રોગે લોકોને ભારે પરેશાન કરેલા. સાુંધોઓને પકડીને પજિતા આ રોગમાુંથી 
લોકો ઉગરી ગયા છે, પણ સાુંધા દુાખિાનાું કારણો ક્યાું ઓછા છે. શરીરમાું જ્યારે અમ્લ તત્ત્િ િધે છે ત્યારે 
સાુંધાઓમાું દુખાિો થાય છે. શરીરમાું િાયનુો પ્રકોપ િધે ત્યારે પણ દૂવષત પદાથદ સાુંધાઓમાું જમા થાય છે, જેથી 
દરદ થાય છે. અમ્લતા અને િાયનેુ કારણે લોહીમાું વિકાર આિિાથી શરીર જ્િરથી પીડાિા લાગે છે અને 
સાુંધાઓમાું સોજા આિી જાય છે. ધીરે ધીરે આ રોગ આખા શરીરના સાુંધાઓમાું ફેલાય છે. જેથી રોગી હરિા-
ફરિા-બેસિાનુું કપરુું બનતુું જાય છે. રક્ત દૂવષત થિાથી જ રોગ થાય છે. લોહીમાું અમ્લતત્ત્િનો ઓક્ઝોલલક 
એવસડ િધ ુબને છે, જે શરીરના સાુંધાઓમાું જમા થઈ સોજા, દરદ તથા જકડન પેદા કરે છે. જે રોગનુું મખુ્ય 
કારણ છે. 

પ્રાકૃવતક ઉપચાર : 
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● સૌ પહલેો ઉપચાર વત્રફળા ચરૂણથી પેટ સાફ રાખો. હૂુંફાળા ગરમ પાણી સાથે એક ચમચી વત્રફળા ચરૂણ રાતે્ર 
સતૂી િખતે લેવુું જોઈએ. 
● સ્નાન કરિાના ટબમાું ૧૦૦ ગ્રામ મેગ્નેવશયા મીઠુું તથા ૧૦૦  ગ્રામ ખાિાનુું મીઠુું ગરમ પાણીમાું નાખી અડધા 
કલાક સધુી રોગીને તેમાું સિૂડાિિો જોઈએ અને બધા જ સાુંધાઓ તથા શરીર પર ટોિેલ િડે પાણીમાું માલલશ 
કરિી જોઈએ. જ્યાું સધુી રોગી ટબમાું રહ ેત્યાું સધુી માથા પર ઠુંડા પાણીમાું પલાળેલો ટોિેલ રાખિો. માથા પર 
ગરમ પાણી નાુંખવુું નહીં અને જો ગરમી હોય તો ઠુંડા પાણીથી સ્નાન કરાિડાિો. અને શરદી હોય તો શરીર કોરુું 
કરી કપડાું પહરેાિી બાથરૂમથી બહાર લાિો. તે પછી ૩૦ વમવનટ અથિા એક કલાક સધુી રોગીને સિૂડાિી દો. 
સિૂડાવ્યા પહલેાું થોડો વ્યાયામ કરાિો કે જેથી સાુંધાઓમાું જમા થયેલો વિકાર છૂટો પડે. બાથટબ ન હોય તો ૧૦ 
વમવનટ બાષ્પ સ્નાન અથિા ગરમ પાણીથી સ્નાન કરાિો. ૩૦ વમવનટ તડકામાું બેસાડો. તડકામાું બેસી શરીર તથા 
સાુંધાઓની માલલશ આયિેુહદક તેલથી કરો અથિા લાલ રુંગની શીશીમાું નાલળયેરના તેલને ૨૦-૨૫ હદિસ સધુી 
તડકામાું રાખો. આમ કરિાથી આ તેલ પણ માલલશ કરિાલાયક બની જશે. જ્યારે તડકામાું શરીર સારી રીતે 
ગરમ થઈ જાય ત્યારે સાુંધાઓનુું હલનચલન કરો અને પરૂતો વ્યાયામ કરો. 

યૌલગક ઉપચાર : 
● દરરોજ ૩૦ વમવનટ સધુી યોગવનિંદ્રાનો અભ્યાસ કરી શરીરને વશવથલ કરિાથી પણ ખાસ આરામ મળે છે. 
● યોગોપચાર પણ પ્રાકવૃતક ઉપચારનો જ એક ખાસ ભાગ છે - રોગી કુુંજલ, જલનેવત તથા સતૂ્રનેવતનો અભ્યાસ 
કરી શરીરને શદુ્ધ રાખે. 
● દરદ અને સોજો ઘટે અથિા સાુંધા ખલેૂ ત્યારે યોગાસનોનો અભ્યાસ શરૂ કરી દો. સયૂદ નમસ્કાર, કહટ ચક્રાસન, 
િજ્રાસન, મકરાસન, પિનમકુ્તાસનનો અભ્યાસ કરિાથી સાુંધાઓના દુખાિામાું ખાસ લાભ થાય છે. 
● જો દરદ અને સોજા ઘ ૂુંટણોમાું, કાુંડામાું, કોણી કે ખભામાું હોય તો તે જગ્યાએ ૩ વમવનટ ગરમ, ૨ વમવનટ ઠુંડો 
શેક કરો. તેની માલલશ કરો. તથા સાુંધાઓને વ્યાયામ આપો. 
આહાર લચહકત્સા : 
● દરેક રોગનુું મળૂ ભોજનમાું રહલે ુું હોય છે. યોગ્ય આહાર લેિામાું ન આિે તો ભલભલો ઉપચાર પણ કામ 
આિતો નથી.  આ રોગમાું એવુું ભોજન લેવુું જોઈએ, જેમાું વનયવમત વિટાવમન ‘એ’ તથા ‘ડી’ની માત્રા િધ ુ
પ્રમાણમાું હોય. પણ ટામેટાું તથા પાલકનુું શાક કે રસ હોિો જોઈએ નહીં, કારણ કે તેમાું ઓકઝોલલક એવસડ હોય 
છે. 
● કાચી શાકભાજીના રસ, ખાસ કરીને ગાજર, કાકડી, દૂધી, આદુું તથા ફળોના રસ નારુંગી, મોસુંબી, સફરજન, 
દાડમ, દ્રાક્ષ િગેરે લેિાથી સાુંધાનો દુખાિો, સોજો તથા જકડન થોડાક જ હદિસમાું ઘટી શકે છે. 
● આ રોગમાું લસણ તથા આદુનો ઉપયોગ ભરપરૂ કરિો જોઈએ. લસણના એક ચમચી રસમાું અડધી ચમચી 
મધ મેળિી હદિસમાું બે િાર લેિાથી િાયનુો પ્રકોપ ઓછો થાય છે. શાકમાું પણ આનો ઉપયોગ કરો. 
● યોગ દ્વારા લચહકત્સા કરિાથી મોટાભાગે રોગ િધે છે, કારણ કે રોગ શરીરની બહાર નીકળે છે, દબાિજો નહીં. 
ગભરાિાની જરૂર નથી. ઉપચાર ઓછો કરો અથિા બે ત્રણ હદિસ માટે બુંધ કરો. ભોજન પરેજપિૂદક કરતાું રહો. 
વનયવમત આદુ ખાિ અને આથદરાઈટીસ ભગાિો  
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ભારે કસરત કરિાથી જો સ્નાયઓુનો દુખાિો થતો હોય તો કાચુું અથિા શેકેલુું આદુ તેનો અકસીર ઉપાય હોિાનુું 
તાજેતરમાું સુંશોધન કરનાર વનષ્ણાતોએ જણાવ્યુું હત ુું. પરુંપરાગત ચીની ઔષધ શાસ્રમાું દદદશામક તરીકે આદુનો 
ઉપયોગ સદીઓથી થતો આવ્યો છે. ભારતના દોશીિૈદોમાું પણ આદુ િપરાય છે. પરુંત ુિૈજ્ઞાવનક રીતે તેના રસાયણો 
તપાસીને તેની વિવિધ અસરો તપાસિાનુું હિે ચાલ ુથયુું છે. 
 
કમરનો દુખાિો: 

િાય ુકે કફદોષથી કમરનો દુાખાિો કે ડોક જકડાઈ ગઈ હોય તો થોડા પાણીમાું મરચાું નાખી, ઉકાળો કરી, તેમાું કપડુું 

બોળી, દદદિાળા ભાગ પર ગરમ પોતાું મકૂિાથી આરામ મળે છે. 

મેથીને થોડા ઘી માું શેકી તેનો લોટ કરિો, તેમાું ગોળ, ઘી ઉમેરીને લાડુ બનાિી લેિા આ લાડુ આઠથી દસ હદિસ સધુી 

ખાિાથી કમરનો દુ:ખાિો અને સુંધીિા મટે છે. જક્ડાઇ ગયેલા અંગો છટા પડે છે, હાથે પગે થતી કળતરા મટે છે. 

સ ૂુંઠ, લસણ, અજમો અને રાઈ નાખીને તેલ ગરમ કરી તેનુું માલલશ કરિાથી કમરનો દુાખાિો મટે છે તેમજ દુાખતાું 

સાુંધામાું આરામ થાય છે. 

સ ૂુંઠ અને હીંગ નાુંખી તેલ ગરમ કરી માલીશ કરિાથી કમરનો દુ:ખાિો તથા શરીર જકડાઇ ગયુું હોય તો તે મટે છે. 

સ ૂુંઠનુું ચણૂદ ગરમ પાણી સાથે ફાક્િાથી કમરનો દુ:ખાિો મટે છે. 

અજમો અને ગોળ સરખે ભાગે મેળિી સિાર સાુંજ ખાિાથી કમરનો દુ:ખાિો મટે છે. 

ખજૂરની પાુંચ પીશીનો ઉકાળો કરી તેમાું અધો તોલો મેથી નાુંખી પીિાથી કમરનો દુ:ખાિો તેમજ દુ:ખતાું સાુંધામાું 

આરામ થાય છે. 

સ ૂુંઠ અને ગોખરૂ સરખે ભાગે લઈ તેનો ઉકાળો કરી રોજ સિારે પીિાથી કમરનો દુ:ખાિો મટે છે. 

એક ચમચી શેકેલી હહિંગ થોડા ગરમ પાણીમા પીિાથી પડખાનો દુાખાિો મટે છે. 

ઘાણા દસ ગ્રામ અને સ ૂુંઠ ત્રણ ગ્રામ લઈ િાટી તેનો ઉકાળો બનાિી તેમાું મધ નાુંખી પીિાથી પડખાનો દુ:ખાિો 

છાતીનો દુ:ખાિો મટે છે. 

ડુુંગળીનો રસ અને સરવસયાના તેલને બરાબર મેળિી માલલશ કરિાથી િાના દુાખાિામાું રાહત મળે છે 

અજમાને ધીમી આંચ પર તિા પર લઇ શેકી લો તથા તે ઠુંડુ પડે ત્યારે ધીમે-ધીમે ચાિીને ગળી જાિ.સતત 7 હદિસો 

સધુી આ પ્રયોગ કરો તો આઠમા હદિસે કમર દદદમાું 100 ટકા ચોકક્સ લાભ થશે. 
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જ્યાું દદદ  થાય છે તે જગ્યાને ત્યાું 5 વમવનટ સધુી ગરમ શેક લો અને બે વમવનટ સધુી ઠુંડુ શેક આપો આમ કરિાથી 

તાત્કાલલક લાભ થશે. 

સિારે સયુોદયના સમયે 2- 3 માઇલ લાુંબી સહલે પર જનારાને કમર દદદની ફહરયાદ રહતેી નથી. 

આંકડી-ખેંચ 

(૧) દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ પાુંચ રતી ગોરોચન ચણુદ ગલુાબજળ સાથે લેિાથી આંકડી મટે છે. ગોરોચન ચણુદ ખબુ 

મોંઘુું હોય છે તેથી અસલી મેળિવુું મુ્ કેલ હોય છે. લાુંબા દીિસો સધુી પ્રયોગ કરિો પડે છે.  

(૨) પાણીમાું પલાળી રાખેલાું અરીઠાના પાણીનાું થોડાું થોડાું ટીપાું નાકમાું મકુતા રહિેાથી આંકડીગ્રસ્ત વ્યક્તી તરત જ 

ભાનમાું આિિા લાગે છે. આ જ પ્રયોગ કરતા રહિેાથી આંકડીનો રોગ મટી જાય છે. એની કોઈ આડઅસર નથી. 

 

(૨૬) મધમુેહ-ડાયાબીટીસ : 

સારા પાકા જાુંબનેુ સકુિી બારીક ખાુંડી, ચણુદ બનાિી પાણી સાથે હદિસમાું બેિાર લેિાથી મધમેુહ મટે છે. 

રાતે પનીરના બે ફુલ થોડુું પાણી લઇ તેમા પલાળી રાખિા. સિારે તેને પાણીમા મસળી નાખી પાણી ગરણીથી ગાળી 
નાખી તે નરણા કોઠે પી જવુું. આમ કરિાથી દીિસે તમારુ બ્લડ સગુર કુંટ્રોલમા રહશેે.પનીરના ફુલ ગાુંધીની દુકાને મ
લશે.     
 

લસણને પીસીને તેનુું પાણી પીિાથી મધમેુહ મટે છે. 

રોજ રાતે્ર દોઢથી બે તોલો મેથી પાણીમાું પલાળી રાખી, સિારે ખબુ મસળી, ગાળીને પીિાથી મધમેુહ મટે છે. 

આમળાનુું ચણુદ ફાકિાથી મધમેુહમાું રાહત થાય છે. 

હળદ ગાુંહઠયાને પીસી, ધીમાું શેકી થોડી સાકર મેળિી, રોજ ખાિાથી મધમેુહમાું ખબુ ફાયદો થાય છે. 

હરડે, બહડેા, કડિા લીમડાની અંત છાલ, મામેજિો ને જાુંબનુા ઠળીયા સાથે સરખે ભાગે લઈ બારીક ચણુદ કરી સિાર - 

સાુંજ લેિાથી મધમેુહ મટે છે. 

હળદર એક ચમચી અને આમળાનુું ચણુદ એક ચમચી ભેગા કરી રોજ સિાર- સાુંજ લેિાથી મધમેુહમાું ખબુ રાહત થશે. 
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પચાસ ગ્રામ લીલી હળદ, કાળી તલુસીના પાન દસ, બીલીપત્રના પાન ત્રીસ ને િાટી એક ગ્લાસ પાણીમાું રાતે્ર ભીંજાિી 

સિારે ખબુ મસળી કપડાથી ગાળી સિારે નયણે કોઠે પીવુું. આ પાણી પીધા પછી એક કલાક સધુી કુંઇ ખાવુું નહી 

એકિીસ  હદિસ સધુી આ પ્રમાણે લેિાથી મધમેુહ મટે છે. 

ડાયાલબટીસ પર કાબ ૂમેળિિા પાુંચથી દસ વમલલગ્રામ આમળાુંના રસમાું પાુંચ વમલલગ્રામ હળદર ઉમેરી સિારે ખાલી 

પેટે પી જવુું. હળદળ એક ચમચી અને આમળાુંન ુું ચણૂદ એક ચમચી ભેગાું કરી રોજ સિાર-સાુંજ લેિાથી ડાયાલબટીસમાું 

ખબૂ રાહત થાય છે. 

ડાયાબીટીસના દદીએ ગિુારશીંગ સકુિીને તેનો પાિડર બનાિિો. સિાર સાુંજ બે ચમચી આ પાિડરની ફાકી મારિી. 

આનાથી ડાયાબીટીસના દદીને ઘણો જ ફાયદો થાય છે. 

મેથીના દાણાનો પાઉડર પાણીમાું ભેળિી સિાર-સાુંજ તે પાણી પીિાથી ડાયાલબટીસ તેમજ બ્લડપે્રશરમાું ફાયદો થશે. 

આંબાનાું તાજા પાન લો અને એક ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળો. આખી રાત રહિેા દો અને બીજે હદિસે સિારે ગાળીને 

પીઓ.ડાયાલબટીસમાું ફાયદો થશે. 

હદિસના ત્રણ ગે્રપફ્રુ્સ[પપનસ] ત્રણ િખત ખાઓ, ડાયાલબટીસમાું ફાયદો થશે. 

આપણુું દેશી ગસુબેરી વિટાવમન સીથી ભરપરૂ હોય છે જે ડાયાલબટીસ માટે ઉપયોગી છે. 1 ચમચી ગસુબેરીનો રસ અને 

1 કપ કારેલાના રસ સાથે ભેળિીને 2 મહહના સધુી પીઓ.. 

બીલીપત્રનાું પાનને ½ કલાક પાણીમાું પલાડી રાખીને તેને ખબૂ લસોટી તેનો રસ કાઢી પીિાથી ડાયાલબટીસમાું ઉત્તમ 

પહરણામ આપે છે. 

સારા પાકા જાુંબનેુ સકૂિી બારીક ખાુંડી ચણૂદ બનાિી પાણી સાથે હદિસમાું બે િાર લેિાથી ડાયાલબટીસમાું રાહત રહશેે. 

ઘઉંના જ્િારાનો રસ વનયમીત પીિાથી ડાયાલબટીસ પર રાહત રહ ેછે 

મેથીનાું દાણા રાતનાું પલાડી સિારે ચાિીને ખાિાથી ડાયાબીટીસમાું ફરક પડે છે. 

લીમડાનો રસ વનયવમત પીિાથી ડાયાલબટીસ મટે છે.  

દરરોજ બે ચમચી લીમડાનો રસ અને ચાર ચમચી કેળાના પાનનો રસ લેિાથી પણ ફાયદો થાય છે. ચાર ચમચી 

આંબળાનો રસ પણ ડાયાલબટીસના દદી માટે અક્સીર છે. 

ડાયાલબટીઝના દદી ગોખરુ, હળદર અને આમળાુંન ુું ચણૂદ કાયમ લે તો ફાયદો થાય છે. 

લીમડાનાું પાનનો રસ વનયવમત પીિાથી ડાયાલબટીઝમાું રાહત રહ ેછે. 
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કમૂળાું કારેલાુંના નાના કટકા કરી છાુંયડામાું સકૂિી, બારીક ભકૂી કરી, દસ ગ્રામ જેટલી ભકૂી સિાર-સાુંજ લેિાથી 

ડાયાલબટીઝમાું ફાયદો થાય છે. 

લસણને પીસીને તેનુું પાણી પીિાથી ડાયાલબટીસ વનયુંત્રણમાું રહ ેછે. 

સારાું પાકાું જાુંબનેુ સકૂિી બારીક ખાુંડી, ચણૂદ બનાિી પાણી સાથે હદિસમાું બે િાર લેિાથી ડાયાલબટીઝ કાબમૂાું રહ ેછે. 

આમળાુંન ુું ચણૂદ ફાકિાથી ડાયાલબટીઝમાું રાહત થાય છે. 

હળદરના ગાુંઠયાને પીસી, ઘીમાું શેકી, સાકર મેળિી, રોજ ખાિાથી ફાયદો થાય છે. 

કારેલા ડાયાલબટીસ મટાડિા ઉત્તમ છે. તેને છાયડામાું સકુિી તેનો પાિડર બનાિી લો. આ પાિડર દરરરોજ એક 

ચમચી લેિાથી ડાયાલબટીસથી રાહત મળે છે. કારણ કે કારેલા પેંહક્રયાઝને ઉતે્તજજત કરી ઈન્સ્યલુલનની માત્રા િધારે છે. 

-તેમાું રહલેાું લબટસદ અને એલ્કેલાઈડને કારણે તે રક્તશોધક પણ છે. તેના પ્રયોગથી ફોડકી, ડાઘ-ધબ્બા દુર થાય છે. 

ચામડીના રોગ મટે છે. 

દેશમાું ડાયાલબટીસના દદીઓની સુંખ્યા કુદકે ને ભસુકે િધી રહીં છે. તો ગજુરાતમાું તો દર 10માુંથી 

એક વ્યસ્ક્ત ડાયાલબટીસનો વશકાર છે. તો ચાલો આજે ડાયાલબટીસ દુર કરિાના કેટલાુંક ઘરેલુું 

નસુખાઓ જોઈએ. 

આમાુંથી કોઈ એક નસુખો વનયમીત અપનાિિાથી ડાયાલબટીસના દદીને રાહત રહશેે. 

લીંબ ૂ

ડાયાલબટીસના દદીઓને તરસ િધ ુપ્રમાણમાું લાગે છે. િારુંિાર તરસ લાગિા પર જો લીંબ ૂનીચેિીને પાણી પીિામાું 

આિે તો તરસ સ્થાઈ રૂપે શાુંત થાય છે. 

ખીરા (કાકડી) 
ડાયાલબટીસના દદીઓએ ભખૂ હોય તેનાથી થોડુું ઓછ ભોજન ખાવુું જોઈએ. તેમને િારુંિાર ભખૂ લાગે છે. તેથી ખીરા 

ખાઈને તેમની ભખૂ શાુંત કરિી જોઈએ. 

ગાજર અને પાલક 

ડાયાલબટીસના દદીઓએ ગાજર અને પાલકનો રસ પીિો જોઈએ. તેનાથી આંખની કમજોરી દુર થાય છે. 

શલજમ 

ડાયાલબટીસના દદીએ દૂધી, પરિર, પાલક, પપૈય ુિગેરેનુું સેિન િધ ુપ્રમાણમાું રાખવુું જોઈએ. શલજમનો પ્રયોગ પણ 

કરિો જોઈએ. તેનાથી લોહીમાું હાજર શકદરાનુું પ્રમાણ ઘટે છે. 
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જાબુું 
ડાયાલબટીસના દદીઓ માટે જાબુું તો સૌથી અક્સીર છે. જો કહિેામાું આિે કે ડાયાલબટીસના દદીમાટે સૌથી ઉત્તમ ફળ 

કયુું તો જાબુુંની તોલે કઈ જ ન આિે. તેનો રસ, ગર અને ઠહડયો પણ દદીઓ માટે લાભકારી છે. 
 

ઠળીયાને ક્રશ કરી તેનો પાિડર બનાિી દરરોજ ખાિાથી ફાયદો થાય છે તે સ્ટાચદને શકદરામાું બદલે છે. તેનાથી મતૂ્રમાું 

શકદરાની માત્રા ઓછી થાય છે. 

કારેલા 
પ્રાલચન કાળથી કારેલા ડાયાલબટીસના દદીઓ માટે અસ્ક્સર માનિામાું આિે છે. તેના સેિનથી લોહીમાું સગુરનુું પ્રમાણ 

ઘટે છે. દરરોજ સિારે જો દદી કારેલાના રસનો સેિન કરે તો તેને આશ્ચયદજનક લાભ થઈ શકે છે. 

મેથી 
ડાયાલબટીસના ઉપચાર માટે મેથીના દાણાનો પણ પ્રયોગ કરી શકાય છે. બજારમાું પણ દિા કુંપનીઓની બનાિેલી 

મેથી ઉપલબ્ધ છે. રાતે્ર પલાળેલી મેથીને દરરોજ સિારે ખાલી પેટે ખાિાથી ફાયદો થાય છે. જો આપ મેથીના 

પાિડરને પાણી સાથે ફાકી જાઓ તો પણ ફાયદાકારક છે. 

ઘઉં કે જિાર 

ઘઉંના પાનમાું રોગનાશક ગણુ હોય છે. ઘઉંના નાના નાના પાદડાુંનો રસ અસાધ્ય બીમારીઓ ભગાિિા અક્સીર છે. 

તેનો રસ મનષુ્યના લોહીનો ચાલીસ ટકા મેલ કાપે છે. તેને ગ્રીન બ્લડ પણ કહિેામાું આિે છે. રોગીને દરરોજ સિાર 

અને સાુંજ અડધો કપ જિારનો તાજા રસ વપિડાિિામાું આિે તો ફાયદો થાય છે. 
 

ડાયાબીટીસ માટેનો એક સારો ઉપચાર 

(૧) ઘઉનો લોટ-૧૦૦ ગ્રામ (૨) ઝાડનો ગુુંદર - ૧૦૦ ગ્રામ (૩) જિ – ૧૦૦ ગ્રામ (૪) ક્લોજી – ૧૦૦ ગ્રામ 

ઉપરની બધી િસ્તઓુને પાુંચ કપ પાણીમાું મેળિીદો. આ વમશ્રણને દશ મીનીટ સધુી ઉકાળો. પછી ઠુંડુ પડે એટલે એને 

ગરણીથી ગાળી કાચના જગ કે બાટલીમાું ભરી દો. એક અઠિાડીયા સધુી ભખુા પેટે રોજ  સિારે પોણો કપ પીવુું. બીજા 

અઠ્િાડીયે એક હદિસ છોડીને સિારે પીવુું. આ ટ્રીટમેન્ટ બે અઠિાડીયાની છે. 

એક ૬૫ િષદના બહનેને જેમને છેલ્લા ૨૦ િષદથી ડાયાબીટીસ હતો જેમને રોજ બે ઇન્સ્યલુીનના ઇન્જેક્સન  અને 

ડાયાબીટીસની દિા લેિી પડતી હતી તેમને ઉપરનો પ્રયોગ કરિાથી ડાયાબીટીસ જડમળુથી જતો રહ્યો.  
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ડાયાલબટીસ 

 

લક્ષણો 
આપણી સુંસ્કૃવત અને પરુંપરાની જેમ આ રોગ પણ એટલો જ જૂનો છે. અગાઉ આ રોગનુું વનદાન આટલુું સરળ 
અને ઝડપી ન હતુું જેટલુું આજે સરળ છે. અગાઉ ડાયાલબટીસના રોગના કારણે મતૃ્ય ુપામનારાઓની સુંખ્યા િધ ુ
હતી. કારણ કે પરૂતી પરેજી અને સારિારનો અભાિ હોિાથી દદીઓ મોતનાું શરણે જતાું હતાું. આ રોગ આજે 
સાયલેન્ટ હકલર તરીકે ઓળખાય છે. પેનહક્રયાસ ગ્રુંવથમાું વિકાર થિાથી, લોહીમાું / પેશાબમાું શગુરનુું પ્રમાણ 
િધિાથી રોગીની સ્સ્થવત ગુંભીર બને છે. જે ઘાતક અને મારક બને છે. જ્યારે લોહીમાું શગુર િધી જાય તો દદી 
બેહોશ થાય છે. 
કારણો 
(૧) િધારે ભોજન કરવુું. 
(ર) પરેજી ન પાળિામાું આિે. 
પ્રકાર – ૧ ડાયાલબટીસ કહ ેછે. આ રોગથી દદીને જ્યારે ઈજા થાય, હાટદએટેક આિે, ઓપરેશન કરિામાું આિે 
ત્યારે ઈન્ફેક્શન થાય. ત્યારે લોહીમાું શગુરનુું પ્રમાણ િધી જાય અને દદી બેહોશ થઈ જાય. 
પ્રકાર – ૨ ડાયાલબટીસમાું અથિા િગર ઈન્સ્યલૂલન પર વનભદર ડાયાલબટીના દદીની આિી અિસ્થા બને છે. 
શુું ધ્યાન રાખશો 
બ્લડમાું શગુરને વનયુંત્રણમાું રાખો. 
બીપી અને રક્તિસાની વનયવમત તપાસ કરાિો. જો િધે તો સારિાર કરાિો. 
દર િષે આંખની તપાસ કરાિો. આ તપાસ અંધારામાું કરિી જરૃરી. ઘણી િાર આંખના ફોટા પણ લેિામાું આિે 
છે. 
પગ અને ત્િચાની તપાસ કરાિિી. ઈજા દરવમયાન ચેપ લાગે તો કાળજી રાખિી. 
ધમૂ્રપાન બુંધ કરો. હાઈ બીપીમાું વ્યસનોથી દૂર રહો. 
હકડનીની તપાસ કરાિો. લોહી – પેશાબના નમનૂા લઈ તપાસ કરાિિી. 
 
લોહીમાું શગુર ઓછી થિી 
મગજને મળતી ઊજાદ ગ્લકુોઝના કારણે મળે છે. જ્યારે લોહીમાું ગ્લકુોઝ ઓછું થાય ત્યારે તેને હાઈપોગ્િાયસીવમયા 
કહ ેછે. તેનાથી મગજને પરૂતી ઊજાદ ન મળે ત્યારે મગજની કામ કરિાની શસ્ક્ત પર અસર પડે છે. ઊંઘ િધ ુ
આિે, થાક લાગે, ચીહડયાપણુું જેિાું લક્ષણો છે. હૃદયના ધબકારા િધે છે. કુંપનો થાય તેિી અનેક સમસ્યા. 
કારણો 
િધ ુપડતી ડાયાલબટીસના દિાઓ / ગોળીઓ લેિાથી. 
િધ ુપડતુું ઈન્સ્યલૂલન લેિાથી 
ભોજન ન લેવુું. 
િધારે પહરશ્રમ, િધારે કેલેરી બળિી. 
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િધ ુપડતો આલ્કોહોલ. 
િધ ુવ્યાયામ, ઓછું ભોજન લેિાથી. 
 

લક્ષણો 
શરીરનુું સમતોલન ગમુાિવુું, ધબકારા િધિા, ગભરાટ, માથામાું દુાખાિો, કુંપન, બેચેની થિી, જીિ ગભરાિો, ઊલટીઓ 
થિી, ઊબકા આિિા, આંખોમાું ઝાુંખપ, ઓછું દેખાવુું, નશા જેિી બેહોશીની હાલત. 
કેિી રીતે બચશો 
લોહી – પેશાબની તપાસ વનયવમત રીતે કરાિતા રહો. ખીસ્સામાું ખાટી – મીઠી ગોળીઓ રાખિી અને જરા પણ થાક 
લાગે ત્યારે ગોળીઓ લેિી. 
 

હડપે્રશનથી ડાયાલબટીસ 

હડપે્રશન – સ્ટે્રસના કારણે ટાઈપ – ૨ ડાયાલબટીસ થાય. સ્્ળૂતા અને આળસપુણાના કારણે પણ ડાયાલબટીસની સમસ્યા 
િકરે છે. આિા દદીએ કેન્સરની તપાસ પણ સમયાુંતરે કરતા રહવે ુું જરૃરી છે. 
 

યોગાભ્યાસ 

બે િાર સયૂદનમસ્કાર કરો – આસનો – કમર ચક્રાસન, પવશ્ચમોત્તાનાસન, યોગામદુ્રા, િજ્રાસન, પિન મકુ્તાસન, હસી 
પાદોત્તાનાસન િગેરેનોાે અભ્યાસ કરિો. 
 

ત્રણ અઠિાહડયા પછી… 

ઉષ્ટ્રાસન, સતુત િજ્રાસન, સલભાસન, ધનરુાસન, હલાસન, મકરાસન, સિાુંગાસન િગેરે કરિાું. આસનો પછી પાુંચ 
વમવનટ શિાસન કરો. 
 

પ્રાણાયામ 

કપાલભાવત, નાડીશોધન, ભજસ્ત્રકા, ઉડ્ડિયાન બુંધ લગાિિાનો અભ્યાસ કરિો. અસ્ગ્નસાર હક્રયા શ્વાસ બહાર કાઢિો. પેટને 
અંદર લઈ ઉડ્ડિયાન બુંધ લગાિો. ગરમ – ઠુંડા શેક સાુંજે લેિા. ઘરે ૧૦ – ૧૫ બાદ યોગ વનદ્રા કરો. 
આહારની પરેજી 

મેંદાની રોટલી, ચોખા, છોતરાું િગરની દાળો, તળેલી, શેકેલી ચીજો િધ ુપ્રમાણમાું ભોજન, મરી – મસાલાિાળો ખોરાક ન 
લેિો. 
સાુંજે કાળા મરી, આદુું , ઈલાયચી અને તલુસીની ચા દૂધ નાખી લઈ શકાય. 
શરીર ભારે ચરબીિાળું હોય તો ફળ, શાકભાજીઓને સલાડ લેિો. એક િાર જ ભોજન લેવુું. 
પ્રસન્ન લચત્ત રાખો. માનવસક તણાિથી દૂર રહો. કલેશ – કુંકાસ – ઝઘડો િગેરેથી દૂર રહો. ભોજન કયાદ પછી તરત જ 
ભારે પહરશ્રમ ન કરો. 
ખાુંડ – મીઠાઈ ઓછી કરો. શાક, ફળો, સાલડ, જ્યસૂ, કારેલાનો રસ, મેથીનો રસ, આમળાનો રસ, લીંબ,ુ ચોકર, 

છોતરાુંિાળી દાળ, સુંતરાું, અનાનસ, જાુંબ ુિગેરે લેિા. 
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બે ભાગ ઘઉં અને એક ભાગ જિ, ચણા, સોયાબીન િગેરેનો લોટ દળી તેમાું મેથી, બ્આુ િગેરે ભેગા કરીને મીક્ષરમાું 
િાટી લો. આ મીક્ષરને ૬થી ૮ કલાક રાખી મકૂો. તેની સાુંજે એક કે બે રોટલી લો. તેની સાથે ફળો, શાકભાજીનો સલાડ 
લો. એક િાડકી દહીં િગેરે લો. 
 

ડાયાલબટીસ મટાડિો હોય તો દિા નહીં, બદામ ખાિ 

દુવનયામાું ડાયાલબટીસના સૌથી િધ ુ૫.૦૮ કરોડ દદીઓ ભારતમાું છે, ત્યારે દેશના આરોગ્ય વનષ્ણાતોનુું કહવે ુું છે કે, 

જીિનશૈલી સાથે સુંકળાયેલો આ રોગ મટાડિામાું રોજની એક મઠુ્ઠી બદામ ખાિાથી મદદ મળે છે. 
 

અહીંની ફોવાટસ સી-ડોક હોસ્સ્પટલના ક્ક્લવનકલ ઓપરેશન હડે હરતેશ ગતુતાએ જણાવ્યુું હત ુું કે, "બદામ ખાિાથી લો 
ડેસ્ન્સટી કોલેસ્ટેરોલ ઘટાડિામાું અને ઇન્સ્યલુલન સેસ્ન્સહટવિટી િધારિામાું હકારાત્મક અસર જોિા મળે છે, જેથી જેમને 
ડાયાલબટીસ ન હોય તેમને આ રોગથી બચિામાું અને ડાયાલબટીસના દદીઓને રોગ મટાડિામાું મદદ મળે છે. બદામ 
ફાયબર, પ્રોટીન અને કેલરીનો આરોગ્યપ્રદ સ્ત્રોત છે."  

 

લોહીમાું શકદરા (સગુર)નુું પ્રમાણ વનયુંવત્રત કરતા ઇન્સ્યલુલન હોમોનની ઊણપથી ડાયાલબટીસ થતો હોય છે અને થાક, 

અવતશય તરસ લાગિી તથા િારુંિાર પેશાબ લાગિો એ તેના લચહ્નો છે. ભારતમાું ડાયાલબટીસના દદીઓની સુંખ્યા 
િષદ ૨૦૩૦ સધુીમાું િધીને ૮.૭ કરોડ થિાની ધારણા છે, જે આંકડો દેશની કુલ િસ્તીના ૮.૪ ટકા હશે. 
ડાયાલબટીસના કારણે દેશમાું જાહરે સ્િાસ્થય માટે ખતરો ઊભો થયો હોઇ, બદામને હિે ‘હલે્થ નટ’ (ગરિાળું આરોગ્યપ્રદ 
ફળ) ગણિામાું આિે છે. ડાયાલબટીસ ફાઉન્ડેશન (ઇન્ન્ડયા)ના હડરેક્ટર અનપુ વમશ્રાએ કહ્ુું હત ુું કે, "બેઠાડુું જીિનશૈલી  

અને ફાસ્ટ ફૂડના કારણે ભારતીયોને ડાયાલબટીસનુું જોખમ િધી જાય છે. ભારતમાું પરુંપરાગત આહારનો હહસ્સો રહલેી 
બદામ પોષણનો ઘણો સારો સ્ત્રોત છે અને ડાયાલબટીસ ભગાડિામાું મદદરૃપ થાય છે." 

 

મઠુ્ઠીભર બદામ ૧૬૪ કેલરી અને ૭ ગ્રામ પ્રોટીન ધરાિે છે, જેનાથી આપણે આહાર પર અંકુશ રાખી શકીએ છીએ. 
બદામથી બાળકોના હાડકાું પણ મજબતૂ બને છે. બદામ વનયવમત રીતે ખાિામાું આિે તો તે ડાયાલબટીસને કુંટ્રોલ કરી 
શકતી હોિાની અમેહરકામાું યવુનિવસિટી ઓફ મેહડસીન એન્ડ ડેન્ન્ટસ્ટ્રી (ન્યજુસી), િેસ્ટ ચેસ્ટર યવુનિવસિટી 
(પેસ્ન્સલિેવનયા) અને લોમા લલન્ડા યવુનિવસિટી (કેલલફોવનિયા)ના સ્કોલસે પણ પનુ્ષ્ટ કરી છે. 
 

ડાયાબીટીસના દદીએ પગનુું ધ્યાન ખાસ રાખવુું જોઈએ 

ડાયાબીટીસ ખતરનાક રોગ છે અને તે ખાસ કરીને ગજુરાતમા કુદકે ને ભસૂકે િધતો જાય છે. મોટી ઉંમરે ન્યરુાઈટીસ 
થાય તે ઉંમરને કારણએ અને કસરત નહીં કરિાને કારણે પણ ડાયાબીટીસિાળા દદી જો ધ્યાન રાખે નહીં અને 
ડાયાબીટીસની સારિાર બરોબર કરે નહીં તો સૌથી પહલેી તકલીફ પગની થશેકારણ ન્યરુાઈટીસ (પગના તળીયા 
ખોટા પડી જિા, ગાદી પર ચાલતા હોય તેવુું લાગવુું અને પગમાું ઝણઝણાટી થિી. ટાુંકણી િાગતી હોય તેવુું 
લાગવુું.)ની તકલીફ િહલેી શરૃ થશે પછી પગમાું કોઈ ઈજા હશેતો જલદી રૃઝ નહીં આિે અને ગેન્ગ્રીન થિાના ચાન્સ 
િધી જ શળે અને તે આગળ િધે નહીં માટે પગ કાપિો પણ પડે માટે પગની સુંભાળ માટે નીચેની િાતો યાદ 
રાખશો. 
૧. ચુંપલ કે સેન્ડલને બદલે બટુ અને મોજા પહરેો. ખલુ્લા પગમાું ઈજા થાય. ચુંપલ કે સેન્ડલ ઘિાય ત્યારે પણ પગને 
ઈજા થાય. 
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૨. પગમાું ચેપ ના લાગે માટે - સિારે અને સાુંજે સ્નાન કરતી િખતે પગને સાબથુી બરોબર ધોઈ નાખી સાફ કરી 
પાિડર લગાડશો. રાતે્ર સતુી િખતે પણ આમ કરશો. 
૩. સીગરેટ તમાકુનો ઉપયોગ બુંધ કરો. 
૪. નરમ સોલિાળા ચુંપલ ઘરમાું પહરેો. 
૫. પગમાું થોડી પણ ઈજા થઈ હોય તો તેની તાત્કાલીક સારિાર કરો. 
૬. કોઈપણ િખતે પગ ભીના થાય તો તેને કોરા કરી નાખો. આંગળીઓ િચ્ચે ભેજ રહી ના જાય તે ખાસ ધ્યાન રાખો. 
૭. પગ જ્યારે ઠુંડી હોય ત્યારે િધારે ઠુંડા થઈ જશે માટે ખાસ પ્રકારના મોજા (ડાયાબેટીક કે ગરમ મોજા) પહરેો. 
૮. કસરત કરતીિખતે પણ પગને ઈજા થાય નહીં તે ધ્યાન રાખો. 
૯. એન્ટી સેતટીક લોશનથી પગને સાફ કરિાની ટેિ રાખો. જેથી કોઈપણ પ્રકારનો ચેપ પગમાું લાગે નહીં. 
૧૦. વનયવમત કસરત અને ગળ્યા ખોરાક નહીં લેિાનુું નક્કી કરો. 
 

‘ડાયાલબટીસ’ - ગજુરાતીમા ‘મધપુ્રમેહ’: 

 

‘ડાયાલબટીસ’ જેને ગજુરાતીમા ‘મધપુ્રમેહ’ કહિેામાું આિે છે. લોહીની અંદર ખાુંડનુું પ્રમાણ િધારે થઈ જાય ત્યારે આ 
દદદ  છે એમ જાણવુું. જેનાથી જીિનમા ઉથલ પાથલ મચી જાય છે. જેનાથી શરીરમા કાુંતો જરુર કરતા િધારે 
‘ઇનસ્યલુીન’ ઉત્પન્ન થાય છે યા તો લોહી ગ્રહણ કરીશકે એના કરતા ઓછું. આ દદદ  બે પ્રકારનુું છે  

૧. ઇન્સ્યલુીન ઉપર આધાર 

૨.  ‘ઇન્સ્યલુીનની જરૂરત ન હોય 

મધપુ્રમેહમા ‘પેન્ન્ક્રયાસ અને પીટયટુરી ગ્લાન્ડ” બે ની કામ કરિાની અશસ્ક્ત જણાય છે. ઇન્સ્યલુલન એ ખબૂ શસ્ક્તશાળી 
‘હોમોન’ છે જે હોજરીમા ગ્લકુોઝનો સુંગ્રહ કરી તેનુું ‘ગ્લાયકોઝોનમા’ રૂપાુંતર કરે છે. હરએક વ્યસ્ક્તમા ‘મધપુ્રમેહની’ 
અસર અલગ અલગ હોઈ શકે. 
 

મધપુ્રમેહ થિાના કારણા 
૧. િધારે પડ્તી િાર બાથરૂમ જવુું (રાતના મોટેભાગે) 
૨. ખબૂ પાણીની તરસ લાગિી. 
૩. જેનાથી ગ્લકુોઝ મતુ્ર દ્વારા િહી જાય. 
૪. વમઠાઈ ખાિાની ઉત્કુંઠા 
૫. િજન ઉતાવુું , શાહરરીક અશસ્ક્ત 

૬. પગનો દુખાિો 
૭. દૃન્ષ્ટમા ઝુંખપ 

૮. બેધ્યાનપણુું 
૯. કોમામા ચાલ્યા જવુું 
૧૦. કામિાસનામા શષુ્કતા 
 

પરીક્ષાા 
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૧.  મતૂ્રની તપાસ ૨. લોહીની તપાસ 

અ. ભખુ્યા પેટે બ. જમીને 

  

યોગના પ્રયોગા 
૧. વસથીલીકરણ વ્યાયામ. અ. અસ્ગ્નસાર હક્રયા જેનાથી પેનહક્રયાસ કામ કરત ુું થાય. બ. િમન ધૌવત (અઠિાહડયામા બે 
િાર) જેનાથી પેનહક્રયાસ સતેજ થાય ક. પહરવતૃ્ત વત્રકોણાસન. ડ. અધદ મત્સેન્ન્દ્રયાસન ઈ. િક્રાસન 

 

આ પાુંચ ઉપાયથી ‘અન્નમય કોષ’  સરસ રીતે કાયદ કરે છે. 
 

૨. જ્યારે શ્વાસ લેિામાું અવનયવમતતા જણાય ત્યારે ‘પ્રાણમય કોષ’ તકલીફમા જાણિો. જેના માટે 

અ. વિભાગીય શ્વાસનો પ્રબુંધ કયો છે. બ. કપાલભાુંવત ક. ભ્રસ્તીકા ડ. પ્રાણાયામ જેનાથી ચીંતા દૂર થાય છે. (સ્ટે્રસ) 
 

૩.મનોમય કોષ કાજે 

અ. ભજન બા સત્સુંગ ક. પ્રાથદના આ બધાની સુુંદર  અસર પરૂા શરીર ઉપર થાય છે. 
 

૪. વિજ્ઞાનમય કોષા 
પોતાની જાતનુું વનહરક્ષણ કરવુું. વિિેક બકુ્ધ્ધનો ઉપયોગ કરિો. સારા પ્રિચનો સાુંભળિા. ડોકટરની સલાહ સચૂન અને   
િડીલની વશખામણ ભરી િાત સાુંભળિી. 
 

૫. આનુંદમય કોષા 
 અ. કમદયોગ દ્વારા કાયદમા પ્રવતૃ્ત રહવે ુું. 
બ. ખશુખશુાલ િાતાિરણ મા રહવે ુું. 
 ક. શાવત પિૂદક આરામ ભોગિિો. 
 

વસવથલીકણ વ્યાયામ; 

૧. જગ્યા ઉપર દોડવુું ૨. આગળ અને પાછળ િળવુું ૩. ધનરુાસન ૪.પિન મકુ્તાસન ૫. સયૂદ નમસ્કાર 

૬. સલભાસન ૭. મત્સ્યાસન ૮. ઉષ્ટ્રાસન ૯. શિાસન ૧૦. િારાફરતી, સઈૂને પગ ઉંચા કરિા ૧૧ બુંને પગ સાથે 
ઉંચા કરિા ૧૨. નાડી શકુ્ધ્ધ પ્રાણાયામ ૧૩. ‘ૐ  નુું ધ્યાન ૧૪. નાદ અનસુુંધાન અ અ અ, ઉ ઉ ઉ, મ મ મ ૧૫. 
ભ્રમરી પ્રાણાયામ. 

યાદ રહ ેઆ આસન અને પ્રાણાયામ ખબૂ શાુંત લચતે્ત કરિા. આસન કરતી િખતે ધ્યાન શ્વાસ ઉપર કેંન્ન્દ્રત કરવુું. 
 

ડાયાબબટીસ માટે પ્રયોગો : 
 

૧ - બીમાર પડયા વિના વનત્યનીરોગી રહીને જીિવુું હોય તો વશયાળા દરવમયાન સેિન કરિા યોગ્ય એક રસ 
પ્રયોગ પણ સચૂવુું છું. તાજા રસદાર લીલા આમળાું, કુમળું આદુું, લીલી હળદર, તલુસીના તાજા પાન અને ફુદીનો 
આ પાુંચ િસ્તનુો પોતાની જરૃરત પ્રમાણે રસ કાઢી વ્યસ્ક્તદીઠ અડધો કપ જેટલો રસ બે ચમચી ચોખ્ખુું મધ 
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મેળિીને પી જિો. આ રસના સેિનથી શરીર તુંદુરસ્ત રહ ેછે. ડાયાલબટીસ થતો નથી અને થયો હોય તો એનુું 
જોર ઘટે છે. િષદભર પાચનતુંત્ર સારુું રહ ેછે. અને શરદી, કફ, ગેસ તથા કબજજયાત જેિા રોગો દૂર રહ ેછે. 
૨ -પાુંચ ચમચી જેટલા લીલી ગળોના રસમાું, અથિા એક ચમચી ગળોના ચણૂદના ઉકાળાને સાિ ઠુંડો કરી, તેમાું એક 
ચમચી જેટલુું મધ નાુંખી સિાર- સાુંજ આ ઉકાળો તાજેતાજો પીિાથી પ્રમેહમાું ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  
૩ - આમળાનો રસ અડધો કપ, લીલી- પીળી હળદરનો રસ ત્રણ ચમચી અને મધ બે ચમચી આ ત્રણે ઔષધ વમશ્ર 
કરી સિાર- સાુંજ પીિાથી બધા પ્રકારના પ્રમેહમાું ફાયદો થાય છે.  
૪ - કુુંિારપાઠાના જાડા મળૂને- જડને દેિતા પર મકાઈની જેમ શેકી તેની અંદરના એક ચમચી ગરને લસોટી તેમાું બે 
ચમચી સાકર વમશ્ર કરી સિાર- સાુંજ લેિાથી પ્રમેહ મટે છે. 
 

(૨૭) આંખના રોગો: 

આંખની બળતરા,ગરમી,કચરો: 

ક્યારેક આંખમાું દૂધ, કચરો, ચનૂો કે આકડાનુું દૂધ પડે તેથી બળતરામાું આંખમાું દીિેલ આંજિાથી આરામ થાય છે. 

આંખની બળતરામાું આંખની અંદર અને બહાર માખણ લગાડિાથી બળતરા મટે છે. 

આંખની બળતરામાું ધાણા અને સાકરનુું પાણી આંખમાું પાડવુું. 

ધાણાને પાણીમાું પલાળી રાખી, મસળી, ગાળી, તે પાણીથી આંખો ધોિાથી દુાખતી આંખો સારી થાય છે. 

નાગરિેલનાું પાનનો રસ આંખમાું નાખિાથી દુાખતી આંખો સારી થાય છે. 

એલચીના દાણા અને સાકરનુું ચણૂદ દરરોજ સિારે પાણી સાથે લેિાથી આંખોની બળતરા ઓછી થાય છે, તેમજ નજર 

ઘટતી જતી હોય તો પ્રહક્રયા અટકી જાય છે. 

આંખમાું ચનૂો કે એવસડ પડયો હોય તો આંખની અંદર અને બહાર ઘી ઘસિાથી રાહત થાય છે. 

આંખ લાલ રહતેી હોય તો આંખમાું ઘી આંજિાથી રતાશ દૂર થાય છે. 

હળદર, ફટકડી અને આમલીના પાન સરખા પ્રમાણમાું લઈ, તેને િાટી, પોટલી કરી, ગરમ કરીને આંખે શેક કરિાથી 

આંખોની રતાશ અને બળતરા મટે છે. 

દરરોજ સિાર-સાુંજ ગલુાબજળનાું ટીપાું આંખોમાું નાખિાથી આંખોની લાલાશ તરત દૂર થાય છે. 

રોજ તાજુ ું માખણ ખાિાથી આંખનુું તેજ િધે છે. આંખોની રતાશ અને બળતરા મટે છે. 
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હળદરના ૨-૪ ગાુંહઠયા તિેુરની દાળ સાથે બાફી, તે હળદર છાુંયડે સકૂિી હદિસમાું બે િાર સયૂાદસ્ ત પહલેાું પાણી સાથે 

ઘસીને આંખમાું આંજિાથી આંખનુું ઝામર, ધોળા રુંગનુું ફૂલ,ુ રાતી રહતેી આંખ, આંખની ઝાુંખપ િગેરે દદો મટે છે. 

ધાણા, િહરયાળી અને સાકર સરખે ભાગે લઈ તેનુું ચણૂદ બનાિી રોજ જમ્ યા પછી પાણી સાથે લેિાથી આંખની બળતરા, 

આંખમાુંથી પાણી પડવુું, લાલ આંખ રહિેી, આંખે અંધારા આિિા જેિા દદો મટે છે. 

આંખમાું ચીપડાું બાઝતાું હોય તો કાુંદાના રસમાું ખડી સાકર ઘસીને રાતે્ર ૨-૨ ટીપાું આંખમાું નાુંખિાથી આરામ થશે. 

આંખમા કચરો પડયો હોય તો આંખ ઉપર ગાયના દૂધની ધાર કરિી, કચરો દૂર થશે. 

આંખમાું કોઈ તકલીફ હોય તો હળદર તેમાું પણ ઉપયોગી પરૂિાર થાય છે. અડધો કપ ગલુાબજળમાું ચપટી હળદર 

અને ફટકડી મેળિીને 22 ટીપા આંખોમાું નાુંખિાથી આંખની તકલીફ દૂર થાય છે. 

સિાર-બપોર અને રાતે્ર સતુી િખતે ઠુંડા પાણીની છાલક મારીને રોજ આંખ ધોિાથી આંખના કોઈપણ જાતના રોગો 

સામે રક્ષણ મળે છે. 

આંખ આિે (લાલ થાય) ત્ યારે કોથમીર િાટીને તેના તાજા રસનાું બે-બે ટીપાું આંખમાું નાખિાું. કોથમીર સ્ િચ્ છ લેિી. 

નજર ઓછી થતી હોય ત્ યારે – આંખમાું દરરોજ બે-બે ટીપાું સિારે અને રાતે નાખિાું. ટીપાું નાખિાથી થોડી બળતરાું 

થશે, પરુંત ુતે સહન કરિી. 

આંખોની બળતરા ઉપર જીરાનુું ચણૂદ મેળિેલા પાણીથી હદિસમાું બે િખત આંખો ધોિી. 

આંખ આિેલી હોય તો લીંબનુો રસ, મધ, ફટકડી લગાડિાથી ઘણી રાહત થાય છે. 

આંખ આિિી 

લીંબ ુઅને ગલુાબજળનુું સમાન માત્રામાું મીશ્રણ કરી એક એક કલાકના અંતરે આંખોમાું આંજિાથી અને હળિો શેક 

કરિાથી એક જ દીિસમાું આિેલી આંખોમાું રાહત થઈ જાય છે.  

એક ચપટી શદુ્ધ ફટકડીને બે ચમચા ગલુાબજળમાું બરાબર ઘુુંટી-િાટી એકબે ટીપાું થોડી થોડી િારે આંખમાું આંજતા 

રહિેાથી આંખ આિિાનો ચેપી રોગ(કજેક્ટીિાઈટીસ) ધીરે ધીરે દુર થિા લાગે છે.  

ઘેટીના દુધનાું પોતાું આંખ પર મકુિાથી આિેલી આંખ મટી જાય છે. 

આંખોની કાળાશ 
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 આંખોની નીચેના કાળા ભાગ પર સરસીયાના તેલનુું માલીશ કરિાથી અને સકુાું આંબળાું અને સાકરના ચણુદન ુું સમાન 

માત્રામાું સિાર-સાુંજ પાણી સાથે સેિન કરિાથી આંખો નીચેના કાળા ડાઘ દુર થાય છે.  

કાળા તલને મધમાું બારીક િાટી સિાર-સાુંજ ધીમે ધીમે ઘસિાથી આઠ-દસ દીિસમાું જ આંખો નીચેનાું કાળાું કુુંડાળાું 

દુર થાય છે.  સાથે સાથે પ્રોટીનયકુ્ત આહાર િધ ુપ્રમાણમાું લેિો જોઈએ.  

બટાટાના રસમાું બેત્રણ ટીપાું ગાજરનો રસ અને કાકડીનો રસ મેળિી રૂનાું પમુડાું બોળી આંખો પર મકુિાથી આંખો 

નીચેનાું કાળાું કુુંડાળાું દુર થાય છે. 

આંખનાું ફુલાું 

હળદરને સોળગણા પાણીમાું ઉકાળી, બેિડ િાળેલા કપડા િડે ગાળી, શીશીમાું ભરી, તેનાું બબ્બે ટીપાું દીિસમાું બે િાર 

આંખમાું નાખિાથી દુખતી આંખનાું ફુલાું મટે છે.  

હળદરનો ગાુંગડો તિેુરની દાળમાું બાફી, છાુંયડે સકુિી, પાણીમાું ઘસી સયુાદસ્ત પહલેાું બે િાર આંખમાું આંજિાથી ધોળાું 

ફુલાું મટે છે.  

આંખમાું ફુલ ુપડ્ુું હોય તો િડના દુધમાું મધ અને કપુદર ઘુુંટી આંજણ જેવુું બનાિી આંખમાું આંજવુું.  

ડુુંગળીનો ૨૫૦ ગ્રામ રસ કાઢી, તેમાું કપડુું પલાળી, છાુંયડે સકુિી, તે કપડાની દીિેટ બનાિી, તલના તેલમાું સળગાિી, 

કાજળ-મેંશ પાડી આંખમાું આંજિાથી ફુલ ુમટે છે. 

આંખની આંજણી અને ખુંજિાળ 

હળદર અને લિીંગને પાણીમાું ઘસીને પાુંપણ પર લગાડિાથી ત્રણ દીિસમાું આંજણી મટી જાય છે.  

ચણાની દાળને િાટીને પાુંપણ પર લગાડિાથી આંજણી મટે છે.  

મરી પાણીમાું ઘસી આંજણી ઉપર લેપ કરિાથી આંજણી જલદી પાકીને ફુટી જાય છે. આંખની ખુંજિાળ દાડમના તાજા 

રસનાું ચાર-પાુંચ ટીપાું દીિસમાું ચારેક િખત થોડા દીિસ મકુતા રહિેાથી આંખની ખુંજિાળ મટે છે. 

આંખનો દુ:ખાિો 

ગાયના દુધમાું રૂ પલાળી તેની ઉપર ફટકડીની ભકુી છાુંટી આંખો પર બાુંધિાથી દુ:ખતી આંખો મટે છે.  
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ચાર-પાુંચ બદામ રાતે્ર પાણીમાું પલાળી સિારે છોલીને ખબુ ચાિીને ખાિી. આ પછી થોડી િારે એ બદામ પલાળેલુું 

પાણી પણ પી જવુું. પ્રયોગ નીયમીત કરિો અને એક પણ દીિસ ખાલી જિા દેિો નહીં. થોડા જ દીિસોમાું આંખો 

દુખતી બુંધ થઈ જશે.  

આંખોને ખબુ શ્રમ પહોંચિાને લીધે આંખો દુખતી હોય તો આદુનો રસ કપડાથી ગાળી બબ્બે ટીપાું મકુિાથી મટે છે. 

શરુઆતમાું એનાથી આંખમાું બળતરા થશે, પરુંત ુપછીથી રાહત માલમ પડશે.  

એક ચમચી ઘીમાું એક ચમચી ત્રીફળા ચણુદ સિાર-સાુંજ લેિાથી આઠ-દશ દીિસમાું આંખનો દુ:ખાિો મટે છે.  

જામફળીના પાનની પોટીસ રાતે્ર સતુી િખતે આંખ પર બાુંધિાથી દુ:ખતી આંખો મટે છે.  

ડુુંગળીનો રસ આંખમાું નાખિાથી આંખનો દુ:ખાિો મટે છે.  

ડુુંગળીના રસમાું સાકર મેળિી તેનાું ટીપાું આંખમાું પાડિાથી આંખોની ગરમી દુર થાય છે તેમ જ દુ:ખતી આંખોમાું 

આંજિાથી ફાયદો થાય છે.  

સ્િચ્છ કપડાથી ગાળેલા કોથમીરના રસનાું બબ્બે ટીપાું બુંને આંખમાું સિાર-સાુંજ મકુિાથી દુ:ખતી આંખમાું ફાયદો 

થાય છે. આંખનાું ખીલ, ફુલુું, છારી િગેરે પણ મટે છે, એનાથી ચ્માનો નુંબર પણ ઘટે છે.  

ધાણા પાણીમાું પલાળી રાખી મસળી, ગાળી, એ પાણી િડે આંખો ધોિાથી દુ:ખતી આંખો મટે છે. શીતળા નીકળે ત્યારે 

આ પાણીથી રોજ આંખો ધોિાથી આંખોમાું શીતળાના દાણા નીકળતા નથી કે કોઈ જાતની ઈજા થતી નથી.  

એક ભાગ સાકર અને ત્રણ ભાગ ધાણાના બોરકુટા ચણુદને ઉકાળેલા પાણીમાું નાખી, એક કલાક ઢાુંકી રાખી કપડાથી 

ગાળી શીશીમાું ભરી રાખવુું. તેમાુંથી બબ્બે ટીપાું સિાર-સાુંજ આંખોમાું નાખિાથી દુખતી આંખો બેત્રણ દીિસમાું મટે છે.  

દાડમડીનાું પાન િાટી, આંખો બુંધ કરી, તેની ઉપર થેપલી મકુિાથી દુખતી આંખો મટે છે. (૧૨) હળદરને સોળગણા 

પાણીમાું ઉકાળી, બેિડ િાળેલા કપડા િડે ગાળી, શીશીમાું ભરી, તેનાું બબ્બે ટીપાું દીિસમાું બે િાર આંખમાું નાખિાથી 

દુખતી આંખો મટે છે.  

સરગિાના પાનના રસમાું સમાન ભાગે મધ મેળિી આંખમાું આંજિાથી દુ:ખતી આંખો સારી થાય છે.  

નાગરિેલનાું પાનનો રસ આંખોમાું નાખિાથી દુખાિો મટે છે. 

રતાુંધળાપણુું: 

ધોળા મરીને દહીંમાું અથિા મધમાું ઘસીને સિાર સાુંજ આંજિાથી રતાુંધળાપણુું મટે છે. 
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તુંદુરસ્ ત ગાયના તાજા છાણને કપડાુંથી ગાળી તે રસમાું લીંડી પીપર ઘસીને રોજ રાતે્ર અંજન કરિાથી રતાુંધણાપણુું 

મટે છે. 

બકરીના દૂધમાું લવિિંગ ઘસીને આંખોમાું નાખિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

પાકાું ટામેટાુંનો રસ સિાર-સાુંજ પીિાથી આંધળાપણામાું ખબૂ ફાયદો થાય છે. 

સાકર અને ઘી સાથે જીરાનુું ચણૂદ ચાટિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

કાુંદાના રસમાું થોડુું મીઠુું મેળિી તેનાું ટીપાું આંખમાું નાુંખિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

ચ્માું,આંખનુું તેજ,ફૂલુું,છારી,ઝામર: 

કોથમીરનો રસ કાઢી, ચોખ્ ખા કપડાથી ગાળી, તેનાું બબ્ બે ટીપાું આંખમાું નાખિાથી આંખો સારી થાય છે. ખીલ, ફુલુું, 

છારી િગેરે મટે છે, ચ્ માુંના નુંબર ઊતરે છે. 

આંખમાું દાડમનો રસ નાખિાથી નુંબર ઊતરે છે. 

પગના તલળયે કાુંસાની િાડકીથી ચોકખુું ગાયનુું ધી દસ પુંદર મીનીટ ઘસિાથી આંખનુું તેજ િધે છે. ચ્માના નુંબર 

ઘટે છે. 

શદુ્ધ મધ અને ખાખરાનો અકદ સરખે ભાગે લઈ, બરાબર એકરસ કરી, બાટલીમાું ભરી રાખો. રોજ રાતે્ર સતૂી િખતે બે-

ત્રણ ટીપાું આંખમાું નાખિાથી ચ્ માનાું નુંબર ઘટે છે. 

વત્રફળા ચણૂદ ૧૦૦ ગ્રામ તથા િહરયાળી ૧૦૦ ગ્રામ મેળિી સિાર-સાુંજ ૧ ચમચી પાણી અથિા ઘી સાથે લેિાથી 

આંખોની દન્ષ્ટ િધે છે. 

સરગિાનાું પાનના રસમાું મધ મેળિી આંખમાું આંજિાથી આંખના દરેક પ્રકારના રોગ મટે છે, આંખનુું તેજ િધે છે. 

આંખમાું ઠુંડા પાણીની છાલક રોજ સિાર-સાુંજ મારિાથી આંખની ગરમી દૂર થાય છે અને આંખોનુું તેજ િધે છે. 

અધકચરા વત્રફળા રાતે્ર પાણીમાું પલાળી રાખી, સિારે ગાળી, પાણી આંખમાું છાુંટિાથી આંખોનુું તેજ િધે છે. 

સાકર પાણીમાું ઘસી તેનો ઘસારો સિાર-સાુંજ આંખમાું આંજિાથી આંખોનુું ફૂલ ુમટે છે. આંખ સ્ િચ્ છ થાય છે અને 

આંખોનુું તેજ િધે છે. 

જાયફળ પાણીમાું ઘસીને તેનો ઘસારો પાપણ તથા આંખની આજુબાજુ ચોપડિાથી આંખની ચળ કે પાણી પડતુું હોય 

તો મટે છે અને આંખનુું તેજ િધે છે. 
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સફેદ કાુંદાનો રસ મધમાું મેળિીને આંખમાું નાખિાથી દુાખતી આંખ સારી થાય છે અને આંખનુું તેજ િધે છે. 

હહિંગને મધમાું મેળિી, રૂ ની હદિેટ બનાિી, તેને સળગાિી, કાજળ પાડી એ કાજળ આંખમાું આંજિાથી નેત્રસ્ ત્રાિ બુંધ 

થઈ આંખોનુું તેજ િધે છે. 

મોતીયો-ઝામર, િેલ કે આંખના દુાખાિામાું પેશાબનુું અંજન કરિાથી મટી જાય છે. 

મધ અને સરગિાનાું પાનનો રસ આંખમાું નાખિાથી આંખના બધા રોગો મટે છે. 

જીરાનુું ચણૂદ રોજ ફાકિાથી આંખોની ગરમી ઓછી થાય છે. 

ધાણાને પાણીમાું પલાળી રાખી, મસળી, ગાળી, તે પાણીથી આંખો ધોિાથી દુાખતી આંખો સારી થાય છે. 

આંખમાું માર લાગેલ હોય, મરચુું-મસાલો પડેલ હોય, કોઈ જીિડુું પડી ગયુું હોય કે ડુંખ મારેલ મારેલ હોય, દુખતી હોય, 

ચીપડા આિતા હોય, પ્રકાશ સહન ન કરી શકે તેમ હોય તો રૂનાું પોતાુંને પલાળીને આખું પર દબાિી રાખિાથી સારો 

લાભ થાય છે અથિા ગાયના કાચા દૂધને ડ્રોપર િડે રોગીની આંખમાું નાખો તો નેત્રવિકાર મટશે. 

સાકર અને તેનાથી ત્રણ ગણા ધાણા લઈ, બન્ નેનુું ચણૂદ કરી, પાણીમાું ઉકાળી, ઠુંડુ થાય ત્ યારે કપડાુંથી ગાળી બાટલીમાું 

ભરી લેવુું, એ પાણીનાું બબ્ બે ટીપાું દરરોજ સિાર સાુંજ આંખમાું નાખિાથી દુખતી આંખો સારી થાય છે. 

તેલ િગરની તિેુરની દાળ, પાણી સાથે પથ થર પર ઘસી આંખમાું આંજિાથી આંખનુું ફૂલુું અને જાળું મટે છે. 

આંજણી, િેલ: 

મરીને પાણીમાું ઘસીને આંજણી ઉપર લેપ કરિાથી આંજણી જલદી પાકીને ફૂટી જાય છે. 

આંજણી ઉપર મરીના ચણૂદને બારીક લીસોટી આંજણીના ઉપર લગાડવુું. 

આંખોમાું થતી આંજણી દૂર કરિા માટે લસણની એક કળી છોલીને તેની અણી ફોલ્લી પર હળિેથી, આંખથી થોડુું દૂર 

રાખીને લગાિતાું રહો. આ પ્રયોગ સિારથી રાત સધુીમાું 4 િખત કરો. બીજે હદિસે સિારે ઉઠશો ત્યારે ફોલ્લી ગાયબ 

થઈ ગઈ હશે. 

આંખો દુખતી હોય અને આંખોમાું ખુંજિાળ આિતી હોય ત્ યારે તેમજ ફૂલા અને ખીલની તકલીફમાું પણ કોથમીરનો 

રસ હહતકર છે. 

મરીનુું બારીક િસ્ત્રગાળ ચણુદ તૈયાર કરવુું. ભાુંગરાના પાન સ્િચ્છ કરી તેને િેલ પર લગાડવુું. જેનાથી િેલ દુર થાય 

છે એિો શાસ્ત્રોલેખ છે. 
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આંખ માટેના ઉપાયો: 
● ક્યારેક આંખમાું દૂધ, કચરો, ચનૂો કે આકડાનુું દૂધ પડે તેથી બળતરામાું આંખમાું દીિેલ આંજિાથી આરામ થાય છે. 

● આંખમાું ચનૂો કે એવસડ પડયો હોય તો આંખની અંદર અને બહાર ઘી ઘસિાથી રાહત થાય છે. 

આંખ લાલ રહતેી હોય તો આંખમાું ઘી આંજિાથી રતાશ દૂર થાય છે. 

● હળદરના ૨-૪ ગાુંહઠયા તિેુરની દાળ સાથે બાફી, તે હળદર છાુંયડે સકૂિી હદિસમાું બે િાર સયૂાદસ્ ત પહલેાું પાણી 

સાથે ઘસીને આંખમાું આંજિાથી આંખનુું ઝામર, ધોળા રુંગનુું ફૂલ,ુ રાતી રહતેી આંખ, આંખની ઝાુંખપ િગેરે દદો મટે 

છે. 

● રોજ તાજુ ું માખણ ખાિાથી આંખનુું તેજ િધે છે. આંખોની રતાશ અને બળતરા મટે છે. 

● આંખની બળતરામાું આંખની અંદર અને બહાર માખણ લગાડિાથી બળતરા મટે છે. 

● ધાણા, િહરયાળી અને સાકર સરખે ભાગે લઈ તેનુું ચણૂદ બનાિી રોજ જમ્ યા પછી પાણી સાથે લેિાથી આંખની 

બળતરા, આંખમાુંથી પાણી પડવુું, લાલ આંખ રહિેી, આંખે અંધારા આિિા જેિા દદો મટે છે. 

● હહિંગને મધમાું મેળિી, રૂ ની હદિેટ બનાિી, તેને સળગાિી, કાજળ પાડી એ કાજળ આંખમાું આંજિાથી નેત્રસ્ ત્રાિ 

બુંધ થઈ આંખોનુું તેજ િધે છે. 

● ધોળા મરીને દહીંમાું અથિા મધમાું ઘસીને સિાર સાુંજ આંજિાથી રતાુંધળાપણુું મટે છે. 

● મરીને પાણીમાું ઘસીને આંજણી ઉપર લેપ કરિાથી આંજણી જલદી પાકીને ફૂટી જાય છે. 

● બકરીના દૂધમાું લવિિંગ ઘસીને આંખોમાું નાખિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

● પાકાું ટામેટાુંનો રસ સિાર-સાુંજ પીિાથી આંધળાપણામાું ખબૂ ફાયદો થાય છે. 

● સાકર અને ઘી સાથે જીરાનુું ચણૂદ ચાટિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

● કાુંદાના રસમાું થોડુું મીઠુું મેળિી તેનાું ટીપાું આંખમાું નાુંખિાથી રતાુંધણાપણુું મટે છે. 

● આંખમાું ચીપડાું બાઝતાું હોય તો કાુંદાના રસમાું ખડી સાકર ઘસીને રાતે્ર ૨-૨ ટીપાું આંખમાું નાુંખિાથી આરામ થાય 

છે. 

● સરગિાનાું પાનના રસમાું મધ મેળિી આંખમાું આંજિાથી આંખના દરેક પ્રકારના રોગ મટે છે. અને આંખનુું તેજ 

િધે છે. 

● આંખમાું ઠુંડા પાણીની છાલક રોજ સિાર-સાુંજ મારિાથી આંખની ગરમી દૂર થાય છે અને આંખોનુું તેજ િધે છે. 
 

(૨૮) એવસહડટી: 

અનાનસના ટુકડા પર સાકર અને મરી ભભરાિીને ખાિાથી એવસહડટી મટે છે. 

સફેદ કાુંદાના રસમાું સાકર નાખીને પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 
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સફેદ કાુંદાને પીસી તેમાું સાકર અને દહીં મેળિીને ખાિાથી એવસહડટી મટે છે. 

આમળાુંનો રસ એક ચમચી, કાળી દ્રાક્ષ એક તોલો અને મધ અધી ચમચી ભેગુું કરી ખાિાથી એવસહડટી મટે છે. 

એલચી, સાકર અને કોકમની ચટણી બનાિીને ખાિાથી એવસહડટી મટે છે. 

દ્રાક્ષ અને બાળહરડે સરખેભાગે લઈ, એટલી જ સાકર મેળિી, તેની રૂવપ યાભાર જેિડી ગોળીઓ બનાિી લેિાથી 

એવસહડટી મટે છે. 

કોળાના રસમાું સાકર નાખીને પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 

સ ૂુંઠ, ખડી સાકર અને આમળાનુું ચણૂદ લેિાથી એવસહડટી મટે છે. 

એક ગ્લાસ પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નાુંખી તેમાું થોડી સાકર મેળિીને પીિાથી પીત્તનો દાહ મટે છે. 

અધાદ લલટર પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નાખી, અધી ચમચી સાકર નાખી, બપોરના જમિાના અધાદ કલાક પહલેાું લેિાથી 

એવસહડટી મટે છે. 

ધાણાજીરાનુું ચણૂદ ખાુંડ સાથે લેિાથી એવસહડટી મટે છે. જમ્ યા પછી છાતીમાું બળતરા થતી હોય તો તે પણ મટે છે. 

ગાજરનો રસ પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દૂધમાું થોડી સાકર તથા ઘીમાું સાુંતળેલા ૪-૫ નુંગ કાળાું મરચીનુું ચણૂદ નાખી સાુંજે પીિાથી 

એવસહડટી મટે છે. 

એકથી થી બે ગ્રામ જેટલો ખાિાનો સોડા ધાણાજીરાના ચણૂદમાું અથિા સદુશદન ચણૂદમાું નાખી સાુંજે પીિાથી એવસહડટી 

મટે છે. 

તલુસીનાું પાનને દહીં કે છાશ સાથે લેિાથી એવસહડટી મટે છે. 

આમળાનુું ચણૂદ રોજ સિારે અને રાતે્ર એક એક ચમચી લેિાથી એવસહડટી મટે છે. 

લીમડાનાું પાન અને આમળાુંનો ઉકાળો બનાિી પીિાથી એવસહડટી મટે છે. 

ધાણા અને સ ૂુંઠનુું ચણૂદ પાણી સાથે લેિાથી એવસહડટી મટે છે. 

કુમળા મળૂા અને સાકર મેળિીને ખાિાથી એવસહડટી મટે છે. 

સતાિરીનુું ચણૂદ મધ સાથે લેિાથી એવસહડટી મટે છે. 
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સુંતરાના રસમાું થોડુું શેકેલુું જીરુું અને વસિંધાલણૂ નાખીને પીિાથી એવસહડટીમાું ઘણો ફાયદો થાય છે. 

અમ્લવપત્ત (એવસહડટી) : કોકમ, એલચી અને સાકર એ ત્રણે િસ્તનેુ િાટી ચટણી બનાિી હદિસમાું બે િખત એક-એક 

ચમચી ખાિી. 

કાળી દ્રાક્ષ અને આમળાનો રસ 10 ગ્રામ પ્રમાણમાું અને 5 ગ્રામ મધ મેળિીને પીિાથી એસીડીટી મટે છે. 

એક ચપટી તજનો પાઉડર મધ પર છાુંટો. આ મધ જમતા પહલેાું લેિાથી એવસહડટીની સમસ્યામાું રાહત થશે, ભારે 

ખોરાક પચી જશે. 

ઍસીડીટી(અમ્લપીત્ત)-સાભાર:િલ્લભ ગાુંડા   

ઍસીડીટી(અમ્લપીત્ત) ભખુ્યા પેટે એસીડીટી થતી નથી. અતીશય તીખા, ખારા, ખાટા, કડિા રસિાળા આહારનો િધારે 

પડતો કે સતત ઉપયોગ ઍસીડીટી કરે છે. હોજરીમાું પીત્તનો ભરાિો થાય ત્યારે તે આહાર સાથે ભળી આથો ઉત્પન્ન કરે 

છે, અને બહાર નીકળિા પ્રયત્ન કરે છે. આથી ગળામાું, છાતીમાું, પેટમાું બળતરા થાય છે. કોઈને શીર:શળુ અને ખાટી, 

કડિી ઉલટી થાય. જમ્યા પછી બેત્રણ કલાકે, અડધી રાતે્ર નરણા કોઠે સિારે આ તકલીફ િધે. આવુું થાય ત્યારે 

એકાદબે ઉપિાસ કરિા. પછી છસાત દીિસ દુધપૌંઆ, ખીર, રોટલી અને દુધ જ લેિાું.  

સફેદ ડુુંગળીને પીસી તેમાું દહીં અને સાકર મેળિી ખાિાથી એસીડીટી મટે છે.  

દ્રાક્ષ અને નાની હરડે સરખે ભાગે લઈ સાકર મેળિી રુપીયાભાર ગોળી બનાિી ખાિી.  

કોળાના રસમાું સાકર નાખી પીવુું.  

ગુંઠોડા અને સાકરનુું ચણુદ લેવુું.  

સુુંઠ, ખડી સાકર અને આમળાુંન ુું ચણુદ લેવુું.  

અડધા લીટર પાણીમાું ૧ લીંબનુો રસ અડધી ચમચી સાકર નાખી જમિાના અડધા કલાક પહલેાું પીવુું.  

ધાણા જીરાનુું ચણુદ ખાુંડ સાથે લેવુું.  

૧૦૦થી ૨૦૦ મી.લી. દુધમાું થોડી સાકર તથા ઘીમાું સાુંતળેલાું ૪-૫ કાળાું મરીનુું ચણુદ નાખી સાુંજે પીવુું.  

૧થી ૨ ગ્રામ જેટલો ખાિાનો સોડા ધાણા-જીરુના ચણુદમાું અથિા સદુશદન ચણુદમાું મેળિીને લેવુું. (૧૦) આમળાનુું ચણુદ 

રોજ સિારે અને સાુંજે ૧-૧ ચમચી લેવુું.  

ધાણા અને સુુંઠનુું ચણુદ પાણી સાથે લેવુું.  
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સુંતરાના રસમાું શેકેલા જીરુનુું ચણુદ અને સીંધિ નાખી પીવુું.  

દરરોજ ભોજન બાદ કે નાસ્તા બાદ એકાદ મોટો ટુકડો કોપરુું ખબુ ચાિીને ખાિાથી એસીડીટી મટે છે. લીલુું કોપરુું  

અાામાું િધ ુલાભ કરે છે – તરોપો નહીં.  

હુંમેશાું ભોજન કે નાસ્તા બાદ એકાદ કેળું ખાિાથી એસીડીટી થતી નથી. મધપુ્રમેહના દદીઓ કાચુું કેળું લઈ શકે. એકાદ 

બે ટુકડા કેળું ખાિાથી પણ એસીડીટી મટી જાય છે. દરરોજ સિાર-સાુંજ જમ્યા બાદ ૧-૧ કેળું એલચી અને સાકર 

ભભરાિી ખાિાથી એસીડીટી મટે છે.  

ઔષધોમાું અિીપત્તીકર ચણુદ અને લિણભાસ્કર ચણુદ અડધી-અડધી ચમચી સિારે, બપોરે અને સાુંજે લેવુું. શતાિરી 

ચણુદ, સાકર અને ઘી એક એક ચમચી મીશ્ર કરી સિાર-સાુંજ લેિાું. સ્િાદીષ્ટ િીરેચન ચણુદ રોજ રાતે્ર એક ચમચી લેવુું.  

સાથે સાથે ઉચીત પરેજી પણ જરુરી છે.  

આમળાનો રસ ૧૦ ગ્રામ, પાણીમાું છુંદેલી કાળી દ્રાક્ષ ૧૦ ગ્રામ અને મધ ૫ ગ્રામ એકત્ર કરી પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે 

છે.  

૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું એક લીંબનુો રસ નીચોિી ૫ ગ્રામ ખાુંડ નાખી દરરોજ બપોરના ભોજનના અધાદ કલાક પહલેાું 

પીિાથી એકાદ માસમાું અમ્લપીત્ત મટે છે. આ પીણુું કદી પણ ભોજન બાદ પીવુું નહીં, નહીંતર હોજરીનો રસ િધ ુખાટો 

થઈ એસીડીટી િધી જશે.  

દ્રાક્ષ અને િરીયાળી રાતે્ર ૨૫૦ મી.લી. પાણીમાું ભીંજિી રાખી, સિારે મસળી, ગાળી તેમાું ૧૦ ગ્રામ સાકર મેળિી થોડા 

દીિસ સધુી પીિાથી અમ્લપીત્ત-ખાટા ઓડકાર, ઉબકા, ખાટી ઉલટી, મોંમાું ફોલ્લા થિા, પેટમાું ભારેપણુું િગેરે મટે છે.  

૧૦૦ ગ્રામ દ્રાક્ષ, ૧૦૦ ગ્રામ નાની હરડે અને ૨૦૦ ગ્રામ સાકર મેળિી ૧૦-૧૦ ગ્રામની ગોળી કરી લેિાથી અમ્લપીત્ત 

મટે છે.   

આમળાુંનો મરુબ્બો કે આમળાનુું શરબત લેિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

દ્રાક્ષ, હરડે અને સાકરનુું સેિન કરિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

લીંબનુા ફુલ અને સુંચળને આદુના રસમાું પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

સિારે તલુસીનાું પાન, બપોરે કાકડી અને સાુંજે ત્રીફળાનુું સેિન કરિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. (૨૪) અનનાસના કકડા 

પર મરી તથા સાકર ભભરાિી ખાિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

કારેલાનાું ફુલ અથિા પાનને ઘીમાું શેકી (સ્િાદ માટે  સીંધિ મેળિી) ખાિાથી અમ્લપીત્તને લીધે ભોજન કરતાું જ 

ઉલટી થતી હોય તો તે બુંધ થાય છે.  
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કુમળા મળુા સાકર મેળિી ખાિાથી અથિા તેના પાનના રસમાું સાકર મેળિી પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

કોળાના રસમાું સાકર નાખી પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

ધોળી ડુુંગળી બારીક પીસી, દહીં અને સાકર મેળિી ખાિાથી અમ્લપીત્ત અને ગળાની બળતરા મટે છે.  

સુુંઠ, આમળાું અને ખડી સાકરનુું બારીક ચણુદ કરીને લેિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

કોકમ, એલચી અને સાકરની ચટણી બનાિી ખાિાથી ઍસીડીટી મટે છે.  

એક ચમચો કાળા તલ પાણીમાું પલાળી, િાટી, માખણ કે દહીંમાું મેળિી રોજ સિારે ખાિાથી એસીડીટી મટે છે.  

એક ચમચી અિીપત્તીકર ચણુદ દુધ સાથે સિાર, બપોર, સાુંજ લેિાથી ઍસીડીટી મટે છે.  

બદામ, પીસ્તા, અખરોટ, મગફળી જેિો સકુો મેિો થોડા પ્રમાણમાું ખાિાથી એસીડીટીની અસર જતી રહ ેછે અને આ 

બધામાું કેલ્શીયમ હોિાથી દાુંત મજબતુ થાય છે.  

આમળાનો મરુબ્બો કે આમળાનુું શરબત લેિાથી અમ્લપીત્તમાું લાભ થાય છે.  

લીંબનુા ફુલ અને સુંચળને આદુના રસમાું પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે.  

સુંતકપૃા ચણુદ પાણી અથિા લીંબનુા શરબતમાું લેિાથી અમ્લપીત્તમાું લાભ થાય છે.  

અમ્લપીત્ત અને અલ્સર એ પીત્તનો રોગ હોિાથી દરેક જાતના ખાટા પદાથો- દહીં, છાશ, ટામેટાું, આમલી, કોકમ, લીંબ,ુ 

કાચી કેરી, કોઠુું, ખાટાું ફળો, હાુંડિો, ઢોકળાું, ઈડલી, ઢોંસા, બે્રડ િગેરે આથાિાળા પદાથો બીલકુલ બુંધ કરિા. તળેલા, 

િાસી, ભારે, િાયડા, ચીકણા પદાથો, મરચુું, મરી, લસણ, ડુુંગળી, સુુંઠ, પીપર, ગુંઠોડા, આથાણુું, રાયતુું, પાપડ, સાકર, 

િરીયાળી, કાળી દ્રાક્ષ, ધાણા, જીરુ, પાકાું કેળાું, નાળીયેરનુું પાણી- િગેરે બધુું જ બુંધ કરવુું.  

દરરોજ ભોજન બાદ એક એક ચમચી હરડેનુું ચણુદ મધ સાથે ચાટિાથી ચારેક દીિસમાું એસીડીટી મટે છે. લાુંબા સમય 

સધુી પ્રયોગ કરિાથી એસીડીટી જડમળુથી જતી રહ ેછે.  

આખાું આમળાુંને િરાળથી બાફી સાકરની ચાસણીમાું ડુબાડી રાખિાું. તેમાુંથી રોજ એક આમળું સિારે ખાિાથી 

અમ્લપીત્ત મટે છે.  

ગોરસ આમલીનાું બી અને છોડાું કાઢી નાખી માત્ર ગરનુું શરબત બનાિી તેમાું જીરુ અને સાકર નાખી પીિાથી 

પીત્તશમન થઈ એસીડીટી મટે છે.  

કડિા પરિળ એટલે પટોલનાું પાનનો રસ પીિાથી એસીડીટી તરત જ શાુંત થાય છે.  
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અરડુસી, ગળો, પીત્તપાપડો, લીમડાની અંતછાદલ, કરીયાત,ુ ભાુંગરો, ત્રીફળા અને પરિળનાું પાન સરખા િજને લઈ 

અધકચરાું ખાુંડી અડધા કપ મીશ્રણને બે ગ્લાસ પાણીમાું ઉકાળી અડધો કપ બાકી રહ ેત્યારે ગાળી ઠુંડુ પાડી મધ સાથે 

પીિાથી અમ્લપીત્ત(એસીડીટી) મટે છે. આ ઉકાળામાું દશ ઔષધો હોિાથી એને દશાુંગ ક્િાથ કહ ેછે.  

કાળી દ્રાક્ષ, સાકર, િરીયાળી અને ધાણાને પાણીમાું પલાળી ખબુ ચોળી, ગાળીને રાતે્ર પીિાથી અમ્લપીત્તમાું ફાયદો 

થાય છે.  

અમ્લપીત્તને લીધે મા્ુું એકદમ દુખતુું હોય તો સાકરનુું પાણી પીિાથી તરત જ ફાયદો થાય છે.  

શતાિરીનુું ચણુદ ગાયના દુધમાું ઉકાળી એલચી અને સાકર નાખી પીિાથી અમ્લપીત્ત મટે છે. (૪૬) એસીડીટીની 

ફરીયાદ હોય તો દીિસમાું ત્રણ-ચાર િાર નાળીયેરનુું પાણી પીવુું. 

એસીડીટીમાું પરેજી ખારા, ખાટા અને તીખા પદાથોનુું સેિન ઓછું કરવુું. િાસી ખોરાક અને માદક પદાથો ન લેિા. 

રબરના બટુ-ચતપલ ન પહરેિાું. દરેક િસ્ત ુચાિી ચાિીને ખાિી. હળિા-પ્રસન્ન ચીતે્ત રહવે ુું અને વ્યસન છોડી દેિાું. 

(૨૯) અશસ્ક્ત – નબળાઈ:ચક્કર:ડીપે્રશન  

ગાજરનો રસ પીિાથી શરીરમાું સારી શસ્ક્ત આિે છે. જેને અશસ્ક્ત રહતેી હોય તેને ગાજરનો રસ ખબૂ ફાયદાકારક 

થાય છે. 

જમ્ યા પછી ત્રણચાર પાકાું કેળાું ખાિાથી અશસ્ક્ત દૂર થાય છે. 

એક કપ દૂધમાું એક ચમચી મધ નાખી પીિાથી અશસ્ક્ત દૂર થાય છે. 

અંજીરને દૂધમાું ઉકાળીને ખાિાથી અને દૂધ પીિાથી શસ્ક્ત આિે છે. લોહી િધે છે. 

ખજૂર ખાઈ, ઉપરથી ઘી મેળિેલુું ગરમ દૂધ પીિાથી, ઘા િાગિાથી કે ઘામાુંથી પષુ ્ કળ લોહી િહી જિાથી આિેલી 

નબળાઈ-અશસ્ક્ત દૂર થાય છે. 

રોજ સિારે અને રાતે્ર સતૂી િખતે સાકર અને સોનામખૂી સરખે ભાગે લઈ ચ ૂણ્દ ફાકિાથી અશસ્ક્ત મટે છે. 

સફેદ કાુંદો ચોખ્ ખા ઘીમાું શેકીને ખાિાથી શારીહરક નબળાઈ, ફેફસાની નબળાઈ, ધાતનુી નબળાઈ દૂર થાય છે. 

મોસુંબીનો રસ પીિાથી શરીરની નબળાઈ દૂર થાય છે. 

પાુંચ પેશી ખજૂર ઘીમાું સાુંતળીને ભાત સાથે ખાિાથી અને અધો કલાક ઊંઘ લેિાથી નબળાઈ દૂર થઈ શસ્ક્ત અને 

િજન િધે છે. 
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એક સકુૂું અંજીર અને પાુંચદસ બદામ અને સાકર દૂધમાું ઉકાળીને પીિાથી લોહીની શદુ્ધદ્ધ થઈ, ગરમી મટી, શરીરમાું 

શસ્ક્ત િધે છે. 

દૂધમાું બદામ, પીસ્ તાું એલચી, કેસર અને ખાુંડ નાખી ઉકાળીને પીિાથી ખબૂ શસ્ક્ત આિે છે. 

ચણાના લોટનો મગસ, મોહનથાળ અથિા મૈસરૂ બનાિી રોજ ખાિાથી તમામ પ્રકારની નબળાઈ દૂર થાય છે અને 

શસ્ક્ત આિે છે. 

ફણગાિેલા ચણા રોજ સિારે ખાિાથી શરીર બળિાન અને પષુ્ ટ બને છે. હકિંમતી દિાઓ કરતાું આ ઉપાય સસ્ તો અને 

સચોટ છે. પણ ચણા પચે તેટલા માફકસર જ ખાિા. 

ઘીમાું શેકેલા કાુંદા સાથે શીરો ખાિાથી માુંદગીમાુંથી ઊઠયા પછી આિેલી અશસ્ક્ત દૂર થઈ જલદી શસ્ક્ત આિે છે. 

મેથીનાું કુમળાું પાનનુું શાક બનાિીને ખાિાથી લોહીનો સધુારો થઈ શસ્ક્ત આિે છે. 

સકૂી ખારેકનુું ૨૦૦ ગ્રામ ચણૂદ બનાિી, તેમાું ૨૫ ગ્રામ સ ૂુંઠનુું ચણૂદ નાખી બાટલી ભરી દેિી, તેમાુંથી ૫ થી ૧૦ ગ્રામ 

ચણૂદ ૨૦૦ ગ્રામ દૂધમાું ઉકાળી, તેમાું જરૂર જેટલી ખાુંડ નાખી, સિારે પીિાથી શસ્ક્ત આિે છે. 

ચક્કર આિિાું 

મરીનુું ચણુદ સાકર અને ઘી સાથે લેિાથી માથાની ચકરી, ભ્રમ િગેરે મટે છે.  

લીંબનુા રસમાું મધ અને પાણી મેળિી પીિાથી ચક્કર આિતાું બુંધ થાય છે.  

ચક્કર આિિાની ફરીયાદમાું સકુી દ્રાક્ષ (મનુક્કા) ૨૦-૨૫ ગ્રામ લઈ જરુરી પ્રમાણમાું ગાયના ઘીમાું સાુંતળી ધીમે ધીમે 

બબ્બે ચાર ચાર કરી એકી બેઠકે ખાઈ લેિી. દરરોજ સિાર-સાુંજ આ રીતે નીયમીત કરિાથી લાભ થાય છે.  

પીપળાનાું પાન કે છાલનો ઉકાળો પીિાથી ચક્કર આિિાની ફરીયાદ મટે છે.  

ઘઉંની ગોળિાળી પાતળી રાબ કરી સહજે ગુંઠોડાનો ભકુો નાખી પીિાથી ચક્કર આિતાું બુંધ થાય છે.  

રોજ સિારે નરણા કોઠે આખુું મરી ગળી જિાથી ચક્કર આિતાું મટે છે. 

લીંબનુા રસમાું મધ અને પાણી મેળિી પીિાથી ચક્કર આિતાું બુંધ થાય છે. 

ડીપે્રશન 
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પાકી કેરીનો રસ, દુધ, આદુનો રસ અને ખાુંડ જરુરી પ્રમાણમાું એકરસ કરી દરરોજ સિાર સાુંજ ધીમે ધીમે પી જિાથી 

ડીપે્રશનમાું બહુ ફાયદો થાય છે.  

દરરોજ સિારમાું આઠ-દસ તલુસીનાું પાન ચાિી ચાિીને ખાિાથી તથા દર બે કલાકે તલુસીનાું પાન મસળીને સગુુંધ 

ગ્રહણ કરિાથી ડીપે્રશનમાું લાભ થાય છે. તલુસીનાું પાન દર બે કલાકે મેળિિાું શક્ય ન હોય તો બજારમાું મળતુું 

તલુસીનુું સત્ત્િ શીશીમાું ભરી રાખી સુુંઘી શકાય. તલુસીનો નીયમીત પ્રયોગ ડીપે્રશન દુર કરે છે.  

દરરોજ સિાર-સાુંજ બબ્બે અખરોટ ખબુ ચાિીને ખાિાથી એકાદ મહીનામાું ડીપ્રશનથી મકુ્તી મળે છે. આ પ્રયોગથી 

બીજા નાના-મોટા મનોિીકાર પણ દુર થાય છે. 

(૩૦) હ્રદયની લબમારી બ્ લડપે્રશર: 

લસણ પીસીને દૂધમાું પીિાથી લોહીનુું દબાણ, બ્ લડપે્રશરમાું ખબૂ ફાયદો થાય છે.  

બે ચમચી મધમાું એક ચમચી લીંબનુો રસ મેળિી સિાર-સાુંજ પીિાથી બ્ લડપે્રશર ઓછું થાય છે. 

એલચી દાણા અને પીંપરીમળૂ સરખે ભાગે લઈ ઘી સાથે રોજ ખાિાથી હ્રદયરોગ મટે છે. 

આદુનો રસ અને પાણી સરખે ભાગે મેળિીને પીિાથી હ્રદયરોગ મટે છે. હ્રદયના રોગીએ ગાજરનો રસ વનયવમત 

પીિો. તેનાથી હ્રદય મજબતૂ બને છે અને હ્રદયની કાયદશસ્ક્ત િધે છે. 

હ્રદયનો દુાખાિો ઉપડે ત્ યારે તલુસીનાું આઠઅદસ પાન અને બે ત્રણ કાળાું મરી ચાિી જિાથી જાદુ જેિી અસર થઈ 

દુાખાિો મટે છે. 

છાતી, હ્રદય કે પડખામાું દુાખાિો થયો હોય તો ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ તલુસીનો રસ ગરમ કરીને પીિો, પાનને િાટીને લેપ 

કરિાથી દુાખાિો મટે છે. 

ડુુંગળી-જેનો સલાડના રૂપમાું ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેના કારણે લોહીનો પ્રિાહ સારો રહ ેછે. નબળા હ્રદયના લીધે 

જેમને ગભરામણ થાય છે કે હ્રદયના ધબકારા િધી જાય છે તેમના માટે ડુુંગળી લાભદાયક છે. 

ટામેટા-જેમાું વિટાવમન-સી, બીટાકેરોટીન, લાઈકોપીન, વિટાવમન એ અને પોટેશીયમ ભરપરુ પ્રમાણમાું હોય છે. તેનાથી 

હ્રદયની બીમારીનો ખતરો ઓછો થાય છે. 

દુધી-તેના ઉપયોગથી કોલેસ્ટ્રોલનુું પ્રમાણ સામાન્ય થઈ જાય છે. તાજી દુધીના રસમાું 4 પદુીનાના પાુંદડા તથા 2 

તલુસીના પાુંદડા નાુંખીને હદિસમાું બે િાર પીવુું જોઈએ. 

લસણ-ભોજનમાું લસણનો ઉપયોગ કરિો. સિારે ભખુ્યા પેટે લસણની બે કળી પાણી સાથે ખાિાથી પણ લાભ થાય છે. 

ગાજર-િધેલા ધબકારાને શાુંત કરિા માટે ગાજરનો ઉપયોગ ખબુ જ ફાયદાકારક છે. ગાજરનો રસ, શાક તથા સલાડ 

તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે છે. 

લીંબ-ુહદિસમાું બે ત્રણ િાર મધ સાથે લીંબનુ ુું સેિન કરવુું જોઈએ. 
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મધ-આ એક એિો પદાથદ છે કે જે લોહીમાું ભળીને શરીરને ઉજાદ આપે છે. તેનાથી હ્યદયને શસ્ક્ત મળે છે. થોડી પણ 

ગભરામણ થાય તો લીંબ ુઅને મધ લેિાથી આરામ મળે છે. 

દાડમ-દરરોજ એક દાડમ ખાિાથી અથિા દાડમનો રસ પીિાથી હ્રદય રોગમાું લાભ થાય છે. 

આદુ-છાતીમાું કળતર કે શ્વાુંસ લેિામાું તકલીફ િખતે આદુનો રસ મધ સાથે લેિાથી આરામ મળે છે. 

હાઈ બી.પી.માું મધનુું સેિન લસણ સાથે કરિાથી લાભ થાય છે. 

ખાિાપીિામાું સાિધાની રાખિા ઉપરાુંત હ્રદય રોગમાું પ્રાકવૃતક ઉપચાર જેિા કે િૈજ્ઞાનીક માલલસ, એનીમા, સયુદસ્નાન, 

હળિી િરાળનુું સ્નાન િગેરે પણ લાભદાયી છે. યૌલગક ઉપચાર તથા અનલુોમ-વિલોમ, ભ્રામરી, ભવસકાના પ્રાણાયામ 

પણ કરી શકો છો. પરુંત ુયોગ્ય માગદદશદન વિના કોઈ સારિાર કે જીિન શૈલી બાબતે વનણદય લેિો હહતાિહ નથી. 

પીપરીમળૂ તથા એલચી બને્ન સમાન ભાગે લઈ ચણૂદ કરી ૩ ગ્રામ જેટલી દિા મધ સાથે લેિાથી કફજન્ય હ્રદયરોગ 

મટે છે. 

હાઈબ્લડપે્રશરના દદી માટે પપૈયુું ફાયદાકારક હોય છે. તેને રોજ ભખૂ્યા પેટે ચાિીને ખાવુું. 

લસણ પીસીને દૂધમાું પીિાથી લોહીના દબાણ, બ્લડપે્રશરમાું ફાયદો થાય છે. 
બે ચમચી મધમાું એક ચમચી લીંબનુો રસ મેળિી સિાર-સાુંજ પીિાથી બ્લડપે્રશર ઓછું થાય છે. 
એલચી દાણા અને પીપરી મળૂ સરખે ભાગે લઇ ધી સાથે રોજ ખાિાથી હૃદયરોગમાું ફાયદો 
થાય છે. 
આદુુંનો રસ અને પાણી સરખે ભાગે મેળિીને પીિાથી બ્લડ પે્રશરમાું રાહત થાય છે. 
હૃદયના રોગીએ ગાજરનો રસ વનયવમત પીિો. તેનાથી હૃદય મજબતૂ બને છે અને હૃદયની કાયદશહકત િધે છે. 
તાજા રસદાર લીલા આમળાું, કુમળું આદુું , લીલી હળદર, તલુસીના તાજા પાન અને ફુદીનો આ પાુંચ િસ્તનુો 
પોતાની જરૃરત પ્રમાણે રસ કાઢી વ્યસ્ક્તદીઠ અડધો કપ જેટલો રસ બે ચમચી ચોખ્ખુું મધ મેળિીને પી જિો. 
લસણનો બાધ ન હોય તેિા લોકો રસ કાઢતી િખતે લીલુું-સકુૂું લસણ ઉમેરી શકે છે. લસણથી હૃદયરોગ, 
કોલેસ્ટરોલ, હાઈ બી.પી. અને ગેસના દરદીને ફાયદો થાય છે. શ્વાસ અને શરદી હોય એિા લોકો આમળાની 
જગ્યાએ અરડૂસીના તાજા પાન ઉમેરી શકે છે. 
 
હાઈબ્લડ પે્રશર 
તાુંબાના િાસણમાું સોનાનો કે ચાુંદીનો ૧૦ ગ્રામનો ટુકડો નાખી પાણી અડધુું થઈ જાય ત્યાું સધુી ઉકાળો. આ પાણી 
દીિસમાું બેત્રણ િાર પીિાથી બ્લડપે્રશર મટે છે.  
નારુંગી ખાિાથી લોહીનુું ઉંચુું દબાણ ઘટે છે.  
લસણ પીસી દુધમાું પીિાથી બ્લડપે્રશરમાું ફાયદો થાય છે. લસણ બ્લડપે્રશરની રામબાણ ઔષધી છે.  
લસણ, ફુદીનો, ધાણા, જીરુ, મરી અને સીંધિની ચટણી બનાિી ખાિાથી બ્લડપે્રશર ઓછું થાય છે.  
બે ચમચી મધમાું એક ચમચી લીંબનુો રસ એકરસ કરી સિાર-સાુંજ પીિાથી લોહીનુું દબાણ ઓછું થાય છે.  
સપદગુંધાનુું બેથી ત્રણ ગ્રામ ચણુદ દીિસમાું ત્રણ િાર પાણી સાથે ફાકિાથી લોહીનુું દબાણ ઘટે છે.  
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ચોખાનુું િધ ુપ્રમાણમાું સેિન કરવુું એ હાઈ બ્લડપે્રશરનો એક ઉપાય છે. ચોખાનુું સેિન અન્ય પ્રકારે હાનીકારક ન હોય 
તો બીજા કોઈ પણ ખોરાક કરતાું ચોખા િધ ુપ્રમાણમાું ખાિા. જે લોકો ચોખા િધ ુપ્રમાણમાું લેતા હોય છે તેમને 
લોહીનુું ઉંચુું દબાણ ભાગ્યે જ હોય છે.  
જો લોહીનુું દબાણ ખબુ િધી જાય તો તેને તાત્કાલીક નીચુું લાિિા માટે પથારીમાું નીશ્ચીંત થઈ સઈુ જવુું, િીચાર, 
ભય, ચીંતા છોડી દેિાું, મન શાુંત રાખવુું અને બરફનો ટુકડો દુુંટી પર મકુી રાખિાથી બ્લડપે્રશર નૉમદલ થશે.  
શાકાહારીઓને હાઈબ્લડપે્રશરની સમસ્યા ઓછી રહ ેછે. શાકાહારીઓ પોટેશીયમ િધ ુલેતા હોિાથી બ્લડપે્રશર નીચુું 
રહિેાથી હૃદયરોગનો હુમલો અને કીડની ફેઈલ થિા જેિી બીમારીનુું જોખમ ઓછું રહ ેછે.  
મેથીને ઝીણી દળી દરરોજ સિાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે નીયમીત લેિાથી લોહીનુું ઉંચુું દબાણ હોય તો તે 
સપ્રમાણ જળિાઈ રહ ેછે.  
ગળો, ગોખરુું અને આમળાનુું સરખા ભાગે બનાિેલ ચણુદ રોજ સિાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી પાણી સાથે લેિાથી બ્લડપે્રશર 
ઓછું થાય છે.  
રોજ સિારે સફરજનનો મરુબ્બો ખાિાથી બી.પી. સામાન્ય થઈ જાય છે તથા યાદશક્તી પણ તેજ બને છે.  
પાણી કે દુધમાું શદુ્ધ શીલાજીત ઓગાળી પીિાથી બ્લડપે્રશરનો રોગ થતો નથી અને થયો હોય તો સારો થઈ જાય છે.  
સપદગુંધા ૧૦૦ ગ્રામ, પનુનદિા ૫૦ ગ્રામ, અજુ દન ૫૦ ગ્રામ, ગળો ૫૦ ગ્રામ, આમળાું ૫૦ ગ્રામ, જેઠીમધ ૫૦ ગ્રામ 
અને શુંખપષુ્પી ૫૦ ગ્રામ દરેકના ચણુદને બરાબર મીશ્ર કરી એકથી બે ગ્રામ જેટલુું દીિસમાું બે કે ત્રણ િખત લેિાથી 
બ્લડપે્રશર કાબમુાું રહ ેછે. 
લો બ્લડપે્રશર 
નીચુું-લો બીપી ધરાિતા લોકોને ક્યારેક જમ્યા પછી કે ભખુ્યા પેટે ઉભા ઉભા પણ ચક્કર આિે છે. માત્ર બે ગ્લાસ 
પાણી પીિાથી બીપી નૉમદલ થઈ જાય છે.  
ગાજરનો તાજો રસ એના જેટલા જ દુધમાું મેળિી દરરોજ સિારે લેિાથી લો બ્લડપે્રશર મટે છે. એનુું પ્રમાણ પોતાની 
જરુરીયાત મજુબ રાખવુું.  
ચીત્રકમળુ, અજમો, સુંચળ, સુુંઠ, મરી, પીપર અને હરડેનુું સરખા ભાગે બનાિેલુું ચણુદ સિાર, બપોર, સાુંજ પાણી 
સાથે લેિાથી લો પે્રશરની બીમારીમાું રાહત થાય છે. 
 

(૩૧) કમળાના આયિેુદ ઉપચારો: 

શેરડીને ઝાકળમાું રાખી સિારે તેને ચસૂીને ખાિાથી કમળો મટે છે. 

રોજ સિારે ઉઠીને નરણા કોઠે મળુા ખાિાથી થોડા જ હદિસોમાું કમળો મટે છે 

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાું ૨ થી ૪ ગ્રામ પાપડખારો મેળિીને િહલેી સિારે નરણે કોઠે લેિાથી ૩ હદિસમાું કમળો 

મટે છે. 

ગાજરનો ઉકાળો પીિાથી કમળામાું આિેલી અશસ્ક્ત અને લોહીની ઊણપ દૂર થાય છે. 
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મધ સાથે ગાજરનો રસ પીિાથી કમળો મટે છે. 

મધમાું પાકાું કેળા ખાિાથી કમળો મટે છે. 

આદુનો રસ તથા ગોળ ખાિાથી કમળો મટે છે. 

સ ૂુંઠ અને ગોળ ખાિાથી કમળો મટે છે. 

સફેદ કાુંદા, ગોળ અને થોડી હળદર મેળિી સિાર-સાુંજ ખાિાથી કમળો મટી શકે છે. 

હળદરનુું ચણૂદ એક તોલો, ચાર તોલા જેટલાું દહીંમાું લેિાથી કમળો મટી શકે છે. 

હળદરનુું ચણૂદ તાજી છાસમાું નાખીને સિાર-સાુંજ પીિાથી અઠિાહડયામાું કમળો મટી જાય છે. 

કલળયાત ુબે ચમચી તેમજ સાકર દોઢ ચમચી ફાુંકિાથી કમળો મટે છે. 

કમળામાું ભખૂ ન લાગતી હોય તો બે ચમચી આદુનો રસ અને અડધી ચમચી વત્રફળાચણૂદ સાથે હદિસમાું બે િાર 

લેિાથી ભખૂ લાગશે. 

અરીઠાનુું પાણી નાકમાું નાખિાથી કમળો મટે છે. 

લીમડાના પાનનો રસ તથા મધ સિારમાું નરણા કોઠે પીિાથી પણ કમળો મટે છે. 

હહિંગને પાણીમાું ઘસીને આંખમાું આંજિાથી કમળો મટે છે. 

કમળામાું છાસમાું હળદર નાુંખીને સેિન કરિાથી લાભ થાય છે. 

પાકા કેળામાું ફટકડીનો ભકૂો નાખીને દદીને ખિડાિિાથી કમળો મટે છે. 

કમળાના રોગથી પીડાતા દદીને કાચાું પપૈયાુંના રસના પાુંચ ટીપાું તાજાું દૂધમાું મીક્ષ કરી ભોજન બાદ ચાર 

અઠિાહડયા સધુી આપિામાું આિે તો દદીને ફાયદો થાય છે. દદીને આ પ્રયોગની સાથે સાથે પાકુું કેળું આપવુું. 

લીંમડાની અંતરછાલનો ઉકાળો કરી, તેમાું મધ અને ચપટી સ ૂુંઠ નાુંખી સિાર-સાુંજ પીવુું. 

કમળામાું અને બરોળ મોટી થઈ હોય તો એક ચમચી જેટલા કુુંિારના રસ સાથે અડધી ચમચી હળદર વમશ્ર કરી સિારે 

અને રાતે્ર આપિાથી સારુું  પહરણામ મળે છે 

કમળો  
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૫૦૦ ગ્રામ પાકાું જાુંબ ુલઈ તેનો રસ કાઢિો. એને કપડાથી ગાળી છઠ્ઠા ભાગે બારીક િાટેલુું સીંધિ મેળિવુું. એને 

શીશીમાું ભરી મજબતુ બચુ મારી એક અઠિાડીયા સધુી રાખી મકુાિાથી જાુંબદુ્રિ તૈયાર થાય છે. જાુંબદુ્રિ આંતરે 

દીિસે સિારે કેટલાક દીિસ સધુી પીિાથી કમળો મટે છે. (૨) એરુંડાના પાનની દાુંડી દહીંમાું િાટી ત્રણથી સાત દીિસ 

લેિાથી કમળાના રોગીમાું સ્ફુતી આિે છે.  

ગાયની તાજી છાસમાું કે ૧૦૦ ગ્રામ મઠામાું ૫ ગ્રામ હળદર નાખી સિાર-સાુંજ લેિાથી એક અઠિાડીયામાું કમળો મટે 

છે.  

હળદરનુું ચણુદ ૧૦ ગ્રામ અને દહીં ૪૦ ગ્રામનુું સેિન કરિાથી કમળો મટે છે.  

ધોળી ડુગળી, ગોળ અને હળદર મેળિી સિાર-સાુંજ ખાિાથી કમળો મટે છે.  

પાકાું કેળાું મધમાું ખાિાથી કમળો મટે છે.  

સુુંઠ અને ગોળ અથિા આદુનો રસ અને ગોળ ખાિાથી કમળો મટે છે.  

હીંગને ઉંબરાનાું સકુાું ફળ (ઉંમરાું) સાથે ખરલ કરીને ખાિાથી કમળો મટે છે.  

ગળો કમળાનુું સૌથી શે્રષ્ઠ ઔષધ છે. બજારમાું મળતો ગળોનો પાઉડર અથિા ગળોની તાજી િેલનો રસ લેિાથી 

કમળો સારો થાય છે. કમળાની તબીબી સારિાર સાથે પણ એ લઈ શકાય. (૧૦) કમળો થયો હોય તો સિારે નરણે 

કોઠે કારેલાનો રસ લેિો. ઉપરાુંત દુધી, ગાજર, બીટ, કાકડી અને સફરજનનો મીશ્ર રસ લેિો. પપૈયા, લીલી હળદર, 

લીલી દ્રાક્ષ સુંતરા અને મોસુંબીનો રસ પણ લઈ શકાય. શેરડી ચસુીને ખાિી. ચરબી રહીત ખોરાક લેિો. મદ્યપાનનો 

ત્યાગ કરિો.  

કુિારપાઠાના ગુુંદા ઉપર સહજે હળદર ભભરાિી ખાિાથી કમળો મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ કરી શકાય.  

મધ સાથે ગાજરનો રસ પીિાથી કમળો મટે છે.  

૧૦ ગ્રામ હળદર ૪૦ ગ્રામ દહીંમાું લેિાથી કમળો મટે છે.  

રાતે્ર ઝાકળમાું શેરડી રાખી સિારે ખાિાથી કમળો મટે છે.  

લીંબનુી ચીર ઉપર ખાિાનો સોડા નાખી સિારની પહોરમાું ચસુિાથી કમળો મટે છે.  

૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ દહીંમાું ૨ થી ૪ ગ્રામ પાપડખાર મેળિી િહલેી સિારે નરણે કોઠે લેિાથી ત્રણ દીિસમાું કમળો 

મટે છે.  

ગાજરનો ઉકાળો પીિાથી કમળામાું આિેલ અશક્તી અને લોહીની ઓછપ દુર થાય છે.  
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આરોગ્યિધીનીિટી અને પનુનદિા મુંડુરનુું નીયમીત સેિન કરિાથી કમળો મટે છે, અશક્તી દુર થાય છે અને નવુું 

લોહી આિે છે.  

દરરોજ તાજા મળુા, કુંદમળુ, મળુાની ભાજીનુું શાક ખાિાથી તથા શેરડી ચાિી ચાિીને ખાિાથી કમળો મટે છે. મળુા 

કમળામાું ઔષધ સમાન છે.  

કાચા પપૈયાનુું શાક મીઠુું(નમક) કે બીજો કોઈ પણ મસાલો નાખ્યા સીિાય ખાિાથી તથા ખાઈ શકાય તેટલુું પાકુું 

પપૈયુું ખાિાથી કમળો મટે છે. કમળાની અન્ય સારિાર સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.  

લીમડાનો રસ મધ સાથે પીિાથી કમળો મટે છે.  

ત્રીફળાનો, દારુહળદરનો, કડિા લીમડાનો અથિા ગળોનો બે ચમચી સ્િરસ બે ચમચી મધ સાથે સિાર-સાુંજ પીિાથી 

ઉગ્ર સ્િરુપનો કમળો પણ મટી જાય છે. – સાભાર:િલ્લભગાુંડા  

(૩૨) ઘા–જખમ-સોજો-દુખાિો-ચીરા-ગમુડા-અલ્સર: 

ઘામાુંથી લોહી નીકળવુું: 

ઘામાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો સરકો લગાડિાથી લોહી નીકળતુું બુંધ થાય છે. 

ઘા કે જખમમાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો તેના પર મીઠાના પાણીમાું ભીંજિેલ પાટો બાુંધિાથી જખમ પાકતો નથી 

અને રૂઝ આિે છે. 

િાગેલા ઘા ઉપર હળદર દબાિી દેિાથી ઘામાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે અને ઘા પાકતો નથી. 

ફૂલાિેલી ફટકડીનો પાઉડર ઘા પર નાખી પાટો બાુંધિાથી ઘામાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે અને ઘા પાકતો નથી. 

છરી – ચતપ-ુબ્લેડ કે પથથર િાગિાથી થતા રક્તસ્ત્રાિ ઉપર જેઠીમધનુું બારીક ચણૂદ દબાિીને પાટો બાુંધિાથી લોહી 

બુંધ થશે 

લોહી નીકળતા ઘા પર પાનમાું ખાિાનો ચનૂો જાડો ચોપડી તેના પર તલનુું પોત ુું મકૂી પાટો બાુંધિાથી ઘા રુઝાઈ જશે. 

જખમ: 

તલના તેલનુું પોત ુું મકૂી પાટો બાુંધિાથી જખમ જલદી રૂઝાય છે. 

હળદરને તેલમાું કકડાિીને તે તેલ ઘા જખમ પર ચોપડિાથી ન રૂઝાતા ઘા જલદી રૂઝાઈ જાય છે. 
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તલ પીસી તેમાું ઘી અને મધ મેળિી ઘા પર ચોપડી પાટો બાુંધિાથી ઘા જલદી રૂઝાઈ જાય છે. 

તલુસીનાું પાન પીસીને ઘા પર બાુંધિાથી ઘા રુઝાઈ જાય છે. 

હહિંગ અને લીમડાનાું પાન િાટી તેનો લેપ કરિાથી ઘા-જખમમાું પડેલા કીડા મરી જાય અને ઘા રુઝાઈ જાય છે. 

ગાજરને કચરી કોઈ પણ લોટમાું મેળિીને ફોલ્ લા તથા બળતરાિાળા ઘા પર બાુંધિાથી ઘા રુઝાઈ જાય છે. 

ઘા ઉપર સાકરના પાણીનો પાટો બાુંધિાથી જલદી રૂઝ આિે છે. 

ઠેસ િાગી હોય (અથિા નિાું બટૂ કે ચુંપલનો ડુંખ લાગ્યો હોય) તો ગોળ અને અજમાનો લિૂો બનાિો. તેને ગરમ 

કરેલા તાિીથાથી ગરમ કરી લો. બે-ત્રણ િખત તાિીથો ગરમ કરીને મકૂિાથી લિૂો નિશેકો થઇ જશે. તેને એક 

કપડાના ટુકડા પર લઇ જખમ અગર ડુંખ પર બાુંધી દો. બે-ત્રણ હદિસ આિી રીતે કરિાથી તકલીફ દૂર થઇ જશે. 

વ્રણ – ઘામાું જીિડાું, કવૃમ થયા હોય તેના પર લસણ િાટી લગુદી કરી લગાડવુું. 

દારૃડીના મળૂનો લેપ કરિાથી ગમૂડુું ફાટી જાય છે. 

જખમ, ઘા, ગમૂડાું, ચાુંદા, શીતળા જેમાું બહ ુબળતરા થતી હોય તો તેમાું ચોખાનો બારીક લોટ-પાઉડરની જેમ ચાુંદા પર 

લગાડિાથી દાહ, બળતરા મટે છે. 

ભાુંગેલા હાડકાું જલદી સુંધાય માટે લસણની કળીઓ ઘીમાું તળીને ખાિાથી ફાયદો થાય છે. 

પીપળીની છાલ સ્િચ્છ કરી તેને સહજે પાણીમા લસોટિી અને એને સોજાિાળા ભાગ પર ચોપડિાથી રાહત થાય છે. 

રીંગણાુંને શેકી, તેમાું હળદર તથા ડુુંગળી (બાફીને) િાટી, માર-ચોટની જગ્યા પર ગરમ લેપ કરિાથી લાભ થાય છે. તે 

સાથે રીંગણાુંન ુું શાક તથા ગોળ નાખી બનાિીને ખાવુું. 

શરીરના કોઈ પણ અંગના િાય ુકે કફના સોજા પર પીપળીમળૂને પાણી સાથે િાટી ગરમ કરીને લેપ કરિો તેમ જ 

ગુંઠોડૉ દેિદાર, લચત્રક અને સ ૂુંઠ નાખી ગરમ કરેલુું પાકુું પાણી જ ખાિા- પીિામાું િાપરવુું 

રક્તસ્ત્રાિ અટકાિિા માટે ફટકડી ઉત્તમ છે. ઘા પર ફટકડીનુું ચણૂદ દબાિી દેિાથી તરત લોહી િહતે ુું બુંધ થઇ જાય છે. 

લીમડાના પાનના ઉકાળામાું રાઈનુું ચણૂદ નાુંખી ડે્રવસિંગ કરિાથી બાહ્ય બેક્ટેહરયાનો નાશ થિાથી વ્રણ- ઘા મટી જાય છે. 

ઘા-ચાુંદાું 

કાયમ પરુ ઝરતુું હોય તેિા ઘા પર જુના ઘીનો લેપ કરિાથી રુઝ આિે છે.  
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તરતના થયેલા ઘા પર કે રુઝ ન આિતી હોય તેિા ઘા પર પીસેલા તલમાું મધ અને ઘી મેળિી ચોપડિાથી બીજાું 

ઔષધો કરતાું જલદી ફાયદો થાય છે.  

ગાજર બાફી પોટીસ બનાિી બાુંધિાથી ગમે તેિો ખરાબ ઘા પણ સારો થાય છે.  

કાચા ગાજરને કચરી, ઘઉંના આટામાું મેળિીને બાુંધિાથી ફોડલા તથા બળતરાિાળા ઘા મટે છે.  

ગિુારનાું પાનનો રસ ઘા પર ચોપડિાથી ઘા પાકતો નથી.  

ઘા રુઝિિા, ઘાનો પાક રોકિા િડની છાલના ઉકાળાથી ઘા ધોિો. પછી તેમાું િડની છાલનુું ચણુદ ભરી પાટો બાુંધિો. 

ઘામાું જીિાત પડી હોય તો િડના દુધને ઘામાું ભરી પાટો બાુંધિો. દીિસમાું બે-ત્રણ િાર આ રીતે ઘા ધોઈને િડનુું 

દુધ ભરવુું.  

સકુા નાળીયેરના કોપરાને ખાુંડી તેનો ભકુો કરિો અને સકુિિો. તેમાું આમલીના કચકુાની છાલની ૧/૨ ગ્રામ ભકુી 

મેળિી ખબુ મસળિાથી તેમાુંથી તેલ નીકળશે. એ તેલ ચોપડિાથી િાગેલા અંગમાુંન ુું લોહી સાફ થાય છે અને જખમ 

રુઝાય છે.  

ત્રાસદાયક ઘા પર ઘીલોડીના પાનનો રસ ચોપડિો.  

(૯) પરુું ઝરતા ઘા પર મસરુની દાળ િાટી ચોપડિાથી ફાયદો થાય છે.  

મેથીના દાણા અથિા તેનાું પાનને બારીક િાટીને લેપ કરિાથી વ્રણનો દાહ તથા સોજો મટે છે.  

લસણની કળી િાટી લેપ કરિાથી પાકેલા ઘામાું પડેલા કીડા મરી જાય છે.  

હળદરને િાગેલા ઘા પર દબાિી દેિાથી લોહી નીકળતુું બુંધ થાય છે.  

હળદરને તેલમાું કકડાિી તે તેલ જલદી ન રુઝાતા અને િારુંિાર ભરાતા ઘા પર ચોપડિાથી ઘા જલદી રુઝાઈ જાય 

છે.  

ઉમરાના પાનની લગુદી ગમે તેિા તાજા ઘા પર બાુંધિાથી તે જલદી રુઝાય છે.  

પાકાું સીતાફળની છાલથી ઘા રુઝાય છે.  

સીતાફળીનાું પાન ખાુંડી ચટણી બનાિી, સીંધિ મેળિી ઘા પર પોટીસ બાુંધિાથી ઘામાું પડેલા કીડા મરી જાય છે.  

સીતાફળીનાું પાન, તમાકુ અને કોરો ચનુો મધમાું મેળિી ઘા પર બાુંધિાથી ઘામાું પડેલા કીડા મરી જાય છે.  
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ઉંડા ઘા પડયા હોય, કેમે કરી રુઝાતા ન હોય, તેમાુંથી પરુ નીકળતુું હોય તો ઘારાને સાફ કરી િડનાું કુણાું પાન લસોટી 

ખબુ ઝીણી બનાિેલી ચટણી ઘારામાું ભરી પાટો બાુંધિો.  

ઘા રુઝિિા િડ કે પીપળાની છાલના ઉકાળાથી તેને ધોિા.  

ઘામાું કીડા પડયા હોય તો ઘામાુંથી કીડા કાઢી, લીમડાના પાનના ઉકાળાથી ઘા ધોઈ, રાઈના ચણુદમાું થોડુું ઘી મેળિી 

પાટો બાુંધિાથી ઘા થોડા દીિસમાું જ ભરાઈને મટી જાય છે. આ ઉપાયથી નિા કીડા પણ થતા નથી.  

તમાકુની ધણુી ઘા કે ચાુંદા પર આપિાથી ઘામાું પડેલા કીડા મરી જાય છે.  

રાઈના ચણુદને ઘી-મધમાું મેળિી લેપ કરિાથી ઘામાું પડેલા કીડા મરી જઈ બહાર નીકળે છે. (૨૩) હીંગ અને 

લીમડાનાું પાન િાટી લેપ કરિાથી ઘામાું પડેલા કીડા મરી જાય છે.  

ચાુંદાું પાકી તેમાું જીિાત પડી હોય તો ઘા સાફ કરી િડનુું દુધ દીિસમાું ત્રણ-ચાર િાર ભરવુું.  

પીસેલા તલમાું ઘી અને મધ મેળિી ઘા પર મકુી પાટો બાુંધિાથી જલદી રુઝ આિે છે. (૨૬) લસણની કળીઓ િાટી 

રસ કાઢી ત્રણ દીિસ ચોળિાથી શરીરમાુંની ગરમીને લીધે શરીર પર ફેલાયેલાું લાલ ચાુંદાું મટે છે.  

ઘામાુંથી લોહી નીકળતુું હોય તો મીઠાના પાણીમાું ભીંજિેલો પાટો બાુંધિાથી ઘા પાકતો નથી અને જલદી રુઝ આિે છે.  

પાણીમાું ખાુંડ ઓગાળી દીિસમાું ચાર િાર ઘા પર લગાડિાથી ઘાની આસપાસ રહલેો ભેજ ખાુંડ શોષી લેતી હોિાથી 

અને ખાુંડનુું પડ ઘા પર રચાતાું એમાું જ ુંત ુપ્રિેશી શકતાું નથી. આથી ઘા રુઝાઈ જાય છે. બીજા દીિસે ગરમ પાણીથી 

ઘાને સાફ કરિાથી ખાુંડનુું પડ નીકળી જાય છે, તેની સાથે કચરો પણ નીકળી જાય છે.  

શરીરના કોઈ પણ ભાગ પર કોઈ પણ પ્રકારનો જખમ થયો હોય તો ત્યાું સ્િમતુ્ર સતત લગાડતા રહિેાથી ઘા ઘણો 

જલદી મટી જાય છે. સ્િમતુ્ર ચીકીત્સા ભારતની પ્રાચીન, સરળ અને સલુભ પદ્ધતી છે જે મારા સહીત ઘણાના 

અનભુિની એરણ પર સો ટકા સાચી ઉતરેલી છે, અને કોઈ પણ પ્રકારની આડઅસરથી મકુ્ત છે.  

ઝડપથી ઘા મટાડિા માટે એન્ટીબાયોટીક મલમ િાપરી શકાય.  

હરડેનો ભકુો દબાિિાથી ઘામાુંથી નીકળતુું લોહી બુંધ થાય છે.  

ગગુળનુું પાણી કરી ભરનીંગળમાું ભરિાથી ગમે તેિો નહીં રુઝાતો ઘા રુઝાઈ જાય છે.  

ઘા રુઝાયા બાદ જે નીશાન રહી જાય છે તે કાળાશ પડતુું કે સફેદ હોય છે. કાળાશ પડતા નીશાન પર સિાર-સાુંજ ઘી 

ચોપડતા રહિેાથી ઘાનુું નીશાન મટી જાય છે. સફેદ નીશાન પર બાિચીનુું ચણુદ પાણીમાું મેળિી દીિસમાું ચારેક 

િખત ચોપડતા રહિેાથી લાભ થાય છે.  
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મહેંદીનાું તાજાું પાન ઝીણાું િાટી ઘા કે ઘારા પર થર કરિાથી તે ઝડપથી રુઝાિા લાગે છે. ઘા કે ઘારાું સાફ કરિામાું 

મહેંદીના પાનનો ઉકાળો િાપરી શકાય. 

ગોળની સહજે ગરમ ચાસણીમાું ચણાનાું ફોતરાું મેળિી બાુંધિાથી હાથ-પગનો મચકોડ મટે છે.  

માર, મઢુમાર, સોજામાું આંબાહળદર મીઠા સાથે ચોપડિી, તેમ જ આંબાહળદરનુું પા ચમચી ચણુદ પાણી સાથે ફાકવુું. 

લોહી જામી ગયુું હોય તો આંબાહળદર (અથિા સાદી હળદર કે એનુું ચણુદ) અને મીઠાનો લેપ કરિાથી લોહી િીખેરાઈ 

જાય છે અને સોજો ઉતરી જાય છે. 

એડીનો દુખાિો,ચીરા: 

પગની પાની કે એડીઓના દુખાિામાું લીમડાનો કડક ઉકાળો બનાિીને હ ૂુંફાળો થિા દઈને તેમાું પગ બોળિા. 

કાુંદા શેકી તેની પેસ્ટ બનાિી એડી પર લગાડિાથી એડી પરના ચીરા મહહનામાું મટી જશે. 

અખરોટના મગજને િાટી, પાણી નાખી ગરમ કરી, દુખાિા પર તેનો લેપ કરિો. પછી એક ઈંટ ગરમ કરી, તેની પર 

થોડુું પાણી છાુંટી, કપડાુંમાું લપેટી, તે ઈંટ િડે દુખાિાની જગ્યાએ લેપ કરિાથી શીઘ્ર પીડા મટશે. 

તમારા પગમાું ચીરા પડયા હોય તો પગને હ ૂુંફાળા પાણીમાું ડેટોલ નાખી બોળી રાખો. 

પગની એડીમાું દુખાિો રહતેો હોય તો કપડામાું રેતી ભરી તેની પોટલી બનાિી તિી પર તેને ગરમ કરી એડી ઉપર 

તેનો શેક કરો. સિાર-સાુંજ ચાર આની ભાર મેથી ફાકો. ત્રણ મહહનામાું એડી દુખતી બુંધ થઇ જશે. 

અલ્સર 

(૧) પેટની અંદરના ભાગમાું પડતાું કોઈ પણ પ્રકારનાું ચાુંદાું (અલ્સર)માું ફ્લાિર એક અકસીર ઔષધનુું કામ કરે છે. 
તાજા ફ્લાિરનો રસ સિારે ખાલી પેટે એકાદ કપ દરરોજ નીયમીત પીિાથી અલ્સર સમળુગુું મટી જાય છે.  
(૨) હોજરી, આંતરડાું કે શરીરમાું અન્યત્ર થયેલાું ચાુંદાું દ્રાક્ષ સારી રીતે રુઝિે છે.  
(૩) કાચાું, પાકાું, આથેલાું બોર કે બોરનુું અથાણુું ખાિાથી કે બોરનુું શરબત પીિાથી, કોઈપણ સ્િરુપે બોરનુું સેિન 
કરિાથી અલ્સર મટે છે.  
(૪) સકુી મેથીનો ઉકાળો-કાઢો દરરોજ એક એક કપ દીિસમાું ચાર-પાુંચ િાર પીતા રહિેાથી અલ્સર-પેટમાું પડેલાું 
ચાુંદાું મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ પ્રયોગ થઈ શકે.  
(૫) િીટામીન સી અલ્સર થતુું તથા તેને િધતુું અટકાિે છે. એક સુંશોધનમાું માલમુ પડ્ુું છે કે જેના શરીરમાું 
િીટામીન સીની માત્રા સૌથી િધ ુહોય તેમને અલ્સર િધારતા એચ. પાયલોરી નામના બૅક્ટેરીયાનો ચેપ લાગિાની 
શક્યતા ૨૫% ઘટી જાય છે. આથી સિારના ભોજન પહલેાું એક ગ્લાસ મોસુંબી, નાસપતી, સુંતરાું અથિા જમરુખનો 
રસ પીિાથી પેટનુું અલ્સર થતુું નથી. આમળાું ઉપરાુંત મોસુંબી, નાસપતી, સુંતરાું, પેર અને જમરુખ િીટામીન ‘સી’ના 
ખબુ સારા સ્રોત છે. આ રસનુું પાચન થયા બાદ ભોજન કરવુું જોઈએ. 
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(૩૩) હડેકીના ઘરેલ ુઉપચાર: 

કાુંદાના રસનાું ટીપાું નાકમાું નાખિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

થોડી હળદર પાણી સાથે ફાકી જિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

દૂધમાું સ ૂુંઠ ઉકાળીને તેના ટીપાું નાકમાું નાખિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

મળૂાનો રસ પીિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

જાયફળને ચોખાના ધોિાણમાું ઘસીને પીિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

સ ૂુંઠ અને ગોળને ગરમ પાણીમાું મેળિી તેનાું ટીપાું નાકમાું નાખિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

ગોળના પાણીમાું સ ૂુંઠ ઘસી થોડી થોડી િારે સ ૂુંઘિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

શેરડીનો રસ પીિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

અડદ અને હહિંગનુું ચણૂદ દેિતા પર નાખી ધમુાડો મોંમાું લેિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

નાલળયેરના છોડાુંને બાળી તેની રાખ મધમાું ચાટિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

ગાયનુું દૂધ ઉકાળીને પીિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

ગાજર પીસીને સ ૂુંઘિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

તલુસીનો રસ ૧૦ ગ્રામ અને મધ પાુંચ ગ્રામ ભેગુું કરી પીિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

જીરુું ખાિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

આંબાનાું પાુંદડાુંને બાળી તેનો ધમુાડો લેિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

જેઠમધનુું ચણૂદ, ઘી, દૂધ કે મધમાું િારુંિાર ચાટિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

હડેકી અને ઊલટી ઉપર જાયફળ દૂધમાું ઘસીને તે દૂધ પીવુું. 

તલુસીના રસમાું મીઠુું મેળિીને નાકમાું ટીપા નાખિાથી મછૂાદ િળે છે અને હડેકી આિતી હોય તો તે બેસી જાય છે. 
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ખાિા-પીિાના દોષથી હડેકીની ફરીયાદ થિા લાગે છે. આિામાું 4 નાની એલચી વછલકા સમેત કટૂી એને 500 ગ્રામ 

પાણીમાું નાખીને ઉકાળો. જ્યારે પાણી 200 ગ્રામ જેટલુું રહ ેત્યારે ઉતારી, કપડાથી ગાળીને લો. રોગીને આ પેય નિસેકુું 

એક જ િાર પીિડાિિાથી હડેકી બુંધ થાય છે. 

(૩૪) નાના બાળકો માટે ઉપયોગી સલાહ: 

ખજૂરની એક પેશી ચોખાના ઓસામણ સાથે મેળિી, ખબૂ િાટી તેમાું થોડુું પાણી મેળિીને નાનાું બાળકોને બે ત્રણ 

િખત આપિાથી નબળાું, કુંતાઈ ગયેલાું બાળકો હ્રષ્ ટપષુ્ ટ ભરાિદાર બને છે. 

એક ચમચી પાલખની ભાજીનો રસ લઈ મધમાું ભેળિી રોજ પાિાથી સકુલકડી બાળકો શસ્ક્તશાળી બને છે. 

પાકાું ટામેટાુંનો તાજો રસ નાનાું બાળકોને હદિસમાું બે-ત્રણ િાર પાિાથી બાળકો નીરોગી અને બળિાન બને છે. 

બાળકોને તલ ખિડાિિાથી બાળકો રાતે્ર ઊંઘમાું પેશાબ કરતાું હોય તો અટકે છે અને શરીર પષુ્ ટ બને છે. 

તલુસીનાું પાનનો રસ પાુંચથી દસ ટીપાું પાણીમાું નાખીને રોજ પીિડાિિાથી બાળકના સ્ નાયઓુ અને હાડકાું મજબતૂ 

બને છે અને બાળક જલદી ચાલતાું શીખે છે. 

કાુંદો અને ગોળ રોજ ખિડાિિાથી બાળકની ઊંચાઈ િધે છે. 

ઉધરસ  

ધાણા અને સાકરને ચોખાના ઓસામણમાું પીિડાિિાથી બાળકોની ઉધરસ મટે છે.  

દાડમના રસનુું ચાટણ અથિા તેના ફળની છાલ પાણીમાું ઘસી ચટાડિાથી બાળકોની ઉધરસ મટે છે.  

એેલચીને ઘીના દીિા પર સહજે શેકીને િાટી મધ સાથે ચટાડિાથી ઉધરસમાું ફાયદો થાય છે. (૪) દીિસમાું ચારેક 

િખત બાળકને સહજે સહજે  કોપરેલ ચટાડિાથી ખાુંસી મટી જાય છે.  

િાુંસના ઝાડમાુંથી નીકળતા સફેદ ગભદને િુંશલોચન કહ ેછે. એનો ૧-૧ ચમચી પાઉડર દર ચારેક કલાકના અંતરે મધ 

સાથે ચટાડિાથી બાળકોની ખાુંસી મટે છે. 

લસણની એક કે બે કળી દૂધમાું પકાિી, ગાળી દૂધ પાિાથી બાળકોની મોટી ઉધરસ (હડકી ઉધરસ) મટે છે. 

ધાણા અને સાકરને ચોખાના ઓસામણમાું પાિાથી બાળકોની ઉધરસ અને શ્વાસ મટે છે. 

કફ: 
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હળદર નાખી ગરમ કરેલા દૂધમાું સહજે મીઠુું ને ગોળ નાખીને પાિાથી બાળકોની શરદી, કફ અને સસણી મટે છે. 

નાગરિેલનાું પાનને હદિેલ ચોપડી, સહજે ગરમ કરી, નાના બાળકની છાતી પર મકૂી, ગરમ કપડાથી હળિો શેક 

કરિાથી બાળકનો કફ છૂટો પડી જાય છે. 

લસણની કળીઓને કચડી, પોટલી બનાિી, બાળકના ગળામાું બાુંધી રાખિાથી બાળકની કાળી ખાુંસી (હુહકિંગ કફ-હડેકી 

ઉધરસ) મટે છે. 

બાળકની છાતી કફથી ભરાઈ ગઈ હોય તો તલુસીનાું પાનનો રસ મધમાું મેળિી બે-ત્રણ િાર પાિાથી તલુસીના રસને 

ગરમ કરી છાતી, નાક તથા કપાળે લગાડિાથી શરદી અને કફમાું ખબૂ રાહત મળે છે. 

ચણાની દાળથી સહજે ઓછા પ્રમાણમાું પાપડખાર અને ગોળ એકત્ર કરી, તેમાું જરાક ધાિણ મેળિી બાળકને 

પીિડાિિાથી કફ છટો પડે છે, બાળકની સસણી મટે છે.  

નાગરિેલના પાનને એરુંડીયુું ચોપડી, સહજે ગરમ કરી, નાના બાળકની છાતી પર મકુી, ગરમ કપડાથી હળિો શેક 

કરિાથી બાળકની છાતીમાું ભરાયેલો કફ છટો પડી જાય છે. 

હળદર અને દુધ ગરમ કરી સહજે મીઠુું અને ગોળ નાખી પીિડાિિાથી બાળકોનાું શરદી, કફ અને સસણી મટે છે. 

લસણની  ૧૦-૧૫ ગ્રામ કળી દુધમાું પકાિી, ગાળી, એ દુધ પીિડાિિાથી બાળકોની કાળી ખાુંસી મટે છે.  

લસણનો ૨૦ થી ૩૦ ટીપાું રસ શરબતમાું મેળિી ચાર-ચાર કલાકે આપિાથી હપુીંગ કફ મટે છે.  

લસણની કળીઓને કચરી, પોટલી બનાિી, ગળામાું બાુંધી રાખી િાસ લેિાથી હુપીંગ કફ મટે છે.  

લસણના રસને ઓલીિ ઑઈલમાું મેળિી બાળકની છાતી અને પીઠ પર ચોળિાથી હુપીંગ કફ મટે છે.  

લસણની કળીઓને બારીક પીસી, કપડા પર પાથરી, પગના તળીયે તેલ ચોપડી પાટો બાુંધિાથી અને સિાર-સાુંજ 

પાટો બદલિાથી હુપીંગ કફ મટે છે. 

શરદી:  

બહ ુનાનાું બાળકોને શરદીમાું મધ અને આદુનો રસ ભેગાું કરી સેિન કરાિિાથી રાહત થશે.  

સ્તનપાન કરતાું નાનાું બાળકને માના ધાિણમાું સહજે જાયફળ ઘસીને પાિાથી શરદીમાું લાભ થાય છે. 

જાયફળ અને સ ૂુંઠને ગાયના ઘીમાું ઘસીને તેનો ઘસરકો ચટાડિાથી બાળકને શરદીને લીધે થતા ઝાડા મટે છે. 
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સસણી: 

બાળકને સસણી થાય તો નાગરિેલનુું પાન અને લિીંગ પાણીમાું ઉકાળી, ચોળી, ગાળીને સહજે ટુંકણખાર નાખી 

પીિડાિિાથી રાહત થાય છે.  

ગાયના મતુ્રમાું ચપટી હળદર નાખી પીિડાિિાથી બાળકોની સસણી મટે છે. 

ઉલટી: 

ટામેટાનો એક-બે ચમચી રસ દુધ પીિડાિતાું પહલેાું આપિાથી બાળકોને થતી દુધની ઉલટી મટે છે.  

લીંબનુા રસમાું મધ મેળિી ચટાડિાથી બાળકોનુું દુધ ઓકવુું બુંધ થાય છે. 

કરવમયા: 

છાશમાું િાિહડિંગનુું ચણૂદ પાિાથી નાનાું બાળકોના કરવમયા મટે છે. 

મધમાું કાળીજીરીનુું ચણૂદ ચટાડિાથી બાળકોના કરવમયા મટે છે. 

એક ચમચી ડુુંગળીનો રસ આપિાથી અન્ન ખાતાું બાળકોના ઝીણા કમૃી મરી જાય છે, અને ફરી થતા નથી તથા 

બદહજમી પણ મટે છે.  

દાુંત,ઝાડા: 

ગ્ લકુોઝ મેળિેલા પાણીમાું લીંબ ુનીચોિી બબ્ બે ચમચી હદિસમાું ચાર િખત પાિાથી બાળકના શરૂઆતના દાુંત ખબૂ 

જ સરળતાથી આિે છે અને ઝાડા થતા નથી. 

બાળકોના પેઢાું પર નરમાસથી મધ અને વસિંધિ-મીઠુું ભેળિી ઘસિાથી બાળકને સહલેાઈથી દાુંત આિે છે. 

દાુંત આિે ત્ યારે પાણી જેિા ઝાડા થતા હોય તો જાિુંત્રીને તાિડી પર શેકી પાઉડર કરી મધ સાથે માતાના દૂધમાું 

આપિાથી ઝાડા મટે છે. 

દાુંત આિે ત્ યારે પાણી જેિા ઝાડા થતા હોય તો મકાઈના ડોડામાુંથી દાણા કાઢી લીધા પછી મકાઈના ડોડાને બાળી 

તેની ભકૂી (એક કે બે િાલ જેટલી) પાણી કે છાશમાું પાિાથી ઝાડા બુંધ થઈ જાય છે. 

દાુંત આિે ત્ યારે આંખ આિી હોય તો ફુલાિેલી ફટકડીને ગલુાબજળમાું મેળિી આંખમાું ટીપાું નાખિાું તથા ફટકડી ના 

નિશેકા પાણીથી આંખ ધોિાથી આરામ થાય છે. 
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બાળકોને ગાજરનો રસ વપિડાિિાથી દાુંત નીકળિામાું સરળતા થાય છે અને દૂધ પણ સારી રીતે પચે છે. 

તલુસીનાું પાનનો રસ મધમાું મેળિીને પેઢા પર ઘસિાથી બાળકના દાુંત તકલીફ િગર સરળતાથી આિે છે. 

બાળકોને દાુંત આિે ત્ યારે લીંડીપીપરનુું ચણૂદ અથિા ફૂલાિેલો ટુંકણખાર મધમાું મેળિી મોઢા પર ઘસિાથી અને 

ટુંકણખારનુું ચણૂદ મધમાું ચટાડિાથી સરળતાથી પીડા િગર દાુંત આિે છે. 

જાયફળ અને સુુંઠને ગાયના ઘીમાું ઘસીને તેનો ઘસરકો ચટાડિાથી બાળકને શરદીને લીધે થતા ઝાડા મટે છે.  

સુુંઠને પાણીમાું ઘસી, તેમાું ઘી અને ગોળ મેળિી, અગ્ની પર સીઝિી, ચાટણ કરીને ચટાડિાથી બાળકોની આમસુંગ્રહણી 

મટે છે.  

દાડમના ફળની છાલ પાણીમાું ઘસી પાણી સાથે મેળિીને પાિાથી બાળકોનો અતીસાર મટે છે. (૪) બાળકના ઝાડા 

બુંધ કરિા દાડમની છાલ પથથર પર ઘસી મધમાું ચટાડિી.  

થોડા તલ અને સાકર િાટી મધમાું ચટાડિાથી બાળકોના લોહીના ઝાડા મટે છે.  

બે એલચી અને એક ચમચી ખસખસ બદામી થાય ત્યાું સધુી શેકી િાટીને મધ અથિા િાટેલી સાકર સાથે ચટાડિાથી 

બાળકના ઝાડા મટે છે. 

પેટનો દુ:ખાિો:અપચો  

નાના બાળકને પેટમાું દુખત ુું હોય અને પેટ ફુલી ગયુું હોય તો અડધી ચમચી હીંગ બે-ત્રણ ટીપાું બ્રાન્ડી કે પાણીમાું પેસ્ટ 

બનાિી ડુુંટીમાું લગાિિાથી પેટનો દુખાિો મટે છે. હીંગને ગરમ કરીને પણ  પેટ પર ચોપડી શકાય.  

તલુસીના પાનના રસમાું થોડી સુુંઠ મેળિીને પાિાથી બાળકોને પેટની ચુુંક મટે છે. 

નાગરિેલના પાનના રસમાું મધ મેળિી ચટાડિાથી અપાન િાયનુી છટ થઈ નાનાું બાળકોનો આફરો તથા અપચો 

મટે છે.  

કારેલીના પાનના રસમાું થોડી હળદર નાખી નાના બાળકને પાિાથી બાળકનુું પેટ ચઢયુું હોય તો મટી જાય છે. 

 

 

બીજારોગો: 

તાુંદળજાનો રસ એક ચમચી ધાિણા બાળકને પાિાથી કબજજયાત મટે છે. 
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એક શેર પાણીને ખબૂ ઉકાળી, તેમાું પાુંચ તોલા કાુંદાની છીણ નાખી, ઠુંડુું થયા બાદ ગાળી, તેમાુંથી એક ચમચી પાણી 

લઈને તેમાું પાુંચ ટીપાું મધ મેળિી પાિાથી બાળક ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. 

સફેદ કાુંદાને કચરીને સ ૂુંઘાડિાથી બાળકોની આંચકી-તાણમાું ફાયદો થાય છે. 

 બાળકને આંચકી આિતી હોય તો રુદ્રાક્ષ, ટુંકણ અને પીપળાની િડિાઈ મધમાું ચટાડિાથી રાહત થાય છે. 

બાળકને ચ ૂુંક આિતી હોય તો ડૂુંટી પર હહિંગ ચોપડિાથી િાછૂટ થઈ આરામ થાય છે. 

બાળકને પેટમાું દુખત ુું હોય તો તલુસી અને આદુનો રસ સરખે ભાગે લઈ ગરમ કરી પીિડાિો. દદદ  મટી જશે. 

સકુતાનાબાળક સકુાત ુહોય, અંગ િળત ુન હોય તો સકૂતાનની અસરિાળા બાળકને જેઠી મધનો પાિડર શીિણના 

શષુ્ક ફુલને સમભાગે લઇ ઘીં મા પકિ કરિો. તેમા સાકરનો પાિડર જોઇતા પ્રમાણમાું વમક્ષ કરી ભરી રાખવુું.  રોજ  

ચમચી ઘી બાળકને  ખિડાિવુું 

નાગરિેલના પાનના રસમાું મધ મેળિીને ચટાડિાથી િાછૂટ થઈ નાનાું બાળકોનો આફરો-અપચો મટે છે. 

બાળકને પેટમાું દુાખે ત્ યારે તેના પેશાબને પેટ ઉપર ચોપડિાથી લાભ થાય છે.  

નાના બાળકને છાશ વપિડાિિાથી દાુંત નીકળિામાું તકલીફ થતી નથી. 

ખજુર ધોઈ ચોખ્ખા સતુરમાું પરોિી બાળકના ગળે બાુંધી દેવુું, જેથી એ ખજુર સતત ચસુત ુું રહ.ે ખજુર ખાિાથી દાુંત 

આિિાની કોઈ પણ તકલીફ બાળકને થશે નહીં. ખજુર પૌષ્ટીક હોિાથી બાળક માટે એ શક્તીિધદક પણ રહશેે.  

લીલી તાજી હળદરનો રસ બાળકના પેઢા પર દીિસમાું બેત્રણ િખત ચોપડિાથી દાુંત આિિામાું કોઈ તકલીફ રહતેી 

નથી. 

લોપોહટયા- ગાલપચોળામાું જેઠીમધનો શીરો (સ્ત્રીના ધાિણ કે) દૂધ સાથે િાટીને ગાલપચોળા પર લેપ કરિો. 

દૂધ વપિડાિતાું પહલેાું ટામેટાુંનો એક ચમચી રસ પીિાથી, બાળકોને થતી દૂધની ઉલટી મટે છે. 

બાળકોનુું એક ઔષધ 

બાળકોનુું એક ઔષધ લીંબનુો રસ ૩ ચમચી, ચનુાનુું નીતારેલુું પાણી ૨ ચમચી, મધ ૧ ચમચી અને અજમાનુું બારીક 

ચણુદ ૧ ચમચી મીશ્ર કરી બાટલીમાું ભરી રાખવુું. નાનાું બાળકોને એમાુંથી ૧૦ ટીપાું જેટલી દિા સિાર-સાુંજ પાિાથી 

ધાિણ ન પચતુું હોય તો આ ઔષધ હીતાિહ છે. એનાથી બાળકોની પેટની ચુુંક, આફરો, ઉબકા, ઉલટી, ઝાડા અને 

િાયનુા જુદા જુદા િીકારોમાું તથા સ્તનપાન કરતાું બાળકોમાું સ્તનપાન કયાદ પછી ધાિણ કાઢી નાખતાું હોય એિી 
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બધી િીકતૃીઓમાું ઉપયોગી થાય છે. લીંબુું ખાટુું હોિા છતાું પીત્તશામક છે. એ િાયનુ ુું પણ શમન કરે છે અને જઠરાગ્ની 

પ્રદીતત કરે છે. 

(૩૫) સ્ત્રીઓના રોગો અને ઉપાય: 

હહસ્ ટીરીયા: 

ખજૂર થોડા મહહના વનયવમત ખાિાથી િારુંિાર મછૂાદ આિતી હોય તેિી સ્ ત્રીઓની હહસ્ ટીરીયા મટે છે. 

લસણને પીસીને નાકથી સુુંઘિાથી હહસ્ ટીહરયાની મછૂાદ મટે છે. 

માવસક-લોહીિા (રક્તપ્રદર) : 

સ્ ત્રીઓને માવસક િખતે ખબૂ પીડા થતી હોય કે માવસક બરાબર ન આિતુું હોય તો તલ ખાિા, એક તોલો કાળા તલને 

િીસ તોલા પાણીમાું ઉકાળવુું, પાુંચ તોલા પાણી બાકી રહ ેએટલે તેમાું ગોળ નાખી ઉકાળી પીિાથી માવસક સાફ આિે 

છે. 

માવસક સાફ લાિિા અખરોટનાું છોડાનો પાણીમાું ઉકાળો બનાિી તેમાું જૂનો ગોળ મેળિીને પીિાથી બહનેોને ચડી 

ગયેલુું માવસક શરૂ થાય છે. 

ગાજરનુું સેિન સ્ત્રીનુું માવસક વનયવમત બનાિે છે અને ગભાદશયનુું સુંકોચન કરે છે. 

હહિંગનુું સેિન કરિાથી ગભાદશય સુંકોચાય છે. માવસક સાફ આિે છે અને પેટનો દુાખાિો મટે છે. 

કાચો કાુંદો ખાિાથી માવસક સાફ આિે છે અને દુાખાિો થતો નથી. 

માવસક સમયે િધારે રક્તસ્ત્રાિ થતો હોય અને ચક્કર આિતાું હોય તો તલુસીના રસને મધમાું મેળિીને પીિાથી 

ફાયદો થાય છે. 

તલુસીના બીજનો ઉકાળો બનાિીને પીિાથી માવસક વનયવમત-યોગ્યમાત્રામાું આિે છે. 

બહનેોને થતો િધ ુપડતો માવસક સ્ત્રાિ, લાલ પેશાબ, લોહીના ઝાડા, લોહીિા, જેિા દદોમાું ઈસબગલુનો હહમ કે ફાુંટ 

ખાુંડ મેળિી રોજ લેિાથી લાભ થાય છે. 

લોહીિા – ખબૂ માવસકસ્ત્રાિ : જેઠીમધનુું ચણૂદ ૧૦ ગ્રામ લઈ, ચોખાના ધોિરામણમાું ભેળિી, સાકર નાુંખી સિાર-સાુંજ 

પીવુું. 
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પાકુું કેળું ઘી અને સાકર સાથે લેિાથી લોહીિા મટે છે. 

જીરા અને સાકરનુું ચણૂદ સપ્રમાણ લેિાથી રકતપ્રદર અને લોહીિા મટે છે. 

દરરોજ ગાજરનો ૧૦૦ ગ્રામ રસ પીિાથી સ્ ત્રીઓને લોહીિા (રક્તપ્રદર)માું તરત જ ફાયદો થાય છે. 

પ્રદર અને બહુમતુ્ર: 

પાકાું કેળા, આમળાુંનો રસ ને સાકર એકત્ર કરી પીિાથી સ્ ત્રીઓના પ્રદર અને બહમુતુ્ર રોગ મટે છે. 

જીરા અને સાકરનુું ચણૂદ પચીસ પૈસાભાર, ચોખાના ધોિાણમાું પીિાથી સ્ ત્રીઓનુું સ્િેતપ્રદર મટે છે. 

એક પાકુું કેળું અધાદ તોલા ઘી સાથે સિાર-સાુંજ ખાિાથી પ્રદર રોગ મટે છે. 

વનયવમત રીતે વત્રફળાચણૂદ ચોખાના ધોિાણ સાથે લેિાથી શે્વતપ્રદર મટે છે. 

ધાિણ: 

ત્રણ તોલા મેથીનો લોટ લઈ રાતે્ર િીસ તોલા દૂધમાું પલાળી રાખિો. સિારે પાુંચ તોલા ઘી ગરમ કરી તેમાું દૂધમાું 

ભીંજિેલો મેથીનો લોટ નાખી એકરસ કરી ઉતારી લેવુું. પછી તેમાું બે તોલા ગોળ નાખી બરાબર વમક્સ કરી પ્રસતૂા 

સ્ ત્રીને એકિીસ હદિસ સધુી ખિડાિિાથી ધાિણ છૂટથી આિે છે. 

જીરાની ફાકી લેિાથી સ્ ત્રીનુું ધાિણ િધે છે. 

જે સ્ ત્રીઓને પરૂત ુું ધાિણ ન આિતુું હોય તેમણે ચોળાનુું શાક િધ ુતેલમાું બનાિી ખાિાથી ધાિણ આિે છે. 

તિેુરની દાળનો સપૂ બનાિી ૨ થી ૩ ચમચી ઘી નાખીને પીિાથી ધાિણ િધે છે. 

પ્રસતૂાને ધાિણ ઓછું આિતુું હોય તો દૂધમાું ગુંઠોડા મેળિી પાિા. 

ધાિણ િધારિા અખરોટનો પાિડર કરી, ઘઉંના રિામાું ભેળિી, તેને ઘીમાું શેકી, દૂધ અને ખાુંડ નાખી શીરો બનાિી 

રોજ ખાિાથી માતાને ધાિણ િધે અથિા અખરોટનાું પાન ચણૂદ અને ઘઉંના રિાની ઘીમાું પરુી બનાિી ખાિી. 

ગુંઠોડા અને કાળા મરી પાણી સાથે બારીક િાટીને તે દૂધમાું મેળિી (ખાુંડ નાખી) માતાને રોજપીિડાિિાથી તેના 

ધાિણમાું િધારો થાય છે. 

ધાિણ ઓછું આિતુું હોય તો દરરોજ હદિસમાું બે િખત જીરાનુું ચણૂદ લેવુું. 
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જન્મતા જ બાળક ગજુરી ગયુું હોય અથિા ધાિણુું બાળક ગજુરી જાય ત્યારે સ્તનમાું ખબૂ જ ધાિણ ભરાઈ આિે છે 

અને ગમુડુું પાકત ુું હોય એિી ખબૂ જ િેદના થાય છે. એ િખતે કુુંિારના મળૂ અને હળદરનો લેપ કરિાથી ધાિણ 

ઓછું થઈ જાય છે, િેદના મટી જાય છે. 

સિુાિડ: 

ધીમાું શેકેલી હહિંગ ઘી સાથે ખાિાથી સિુાિડી સ્ ત્રીને ચક્કર ને સળૂ મટે છે. 

સિુાિડમાું સ્ ત્રીઓએ સિુાનો ઉપયોગ છૂટથી કરિો જેથી ધાિણ સારુું  આિે છે, કમર દુાખતી નથી અને ખાધેલુું પાચન 

થાય છે. 

તાુંદળજાનાું મળૂ િાટીને ચોખાના ઓસામણમાું પીિાથી સિુાિડી અને સગભાદનો રક્તસ્ત્રાિ મટે છે. 

સિુાિડી સ્ ત્રીને ભખૂ ન લાગતી હોય તો પા ચમચી અજમાનુું ચણૂદ, બે ચમચી આદુનો રસ અને સોપારી જેટલો ગોળ 

મેળિી સિારે અને રાતે્ર ખાિાથી ખબૂ ભખૂ લાગે છે. 

સગભાદ સ્ત્રી ગોળની રાબમાું સહજે ગુંઠોડા મેળિી તેનુું વનયવમત સેિન કરશે તો તેને નોમદલ હડલલિરી આિશે. 

સિુાિડના તાિમાું અને સિુાિડ પછી થતા કમરના દુાખાિામાું અજમો અડધી ચમચી, સ ૂુંઠ અડધી ચમચી અને ઘી બે 

ચમચી ભેગુું કરી સિારે અને રાતે્ર ખાિાથી તાિ અને કમરનો દુાખાિો મટે છે. 

સિુારોગ અને સિુાિડના અન્ય દોષ ઉપર અજમાનુું ચણૂદ અને ગોળ એકત્ર કરી એક નાની તપેલીમાું લો. એમાું એક 

ગ્લાસ પાણી ભેળિી ગરમ કરિા મકૂો. પાણી બળીને અડધુું થઇ જાય ત્યારે નીચે ઉતારી લો. તૈયાર થયેલો કાઢો બે-બે 

ચમચા સિાર-સાુંજ પીઓ. આ કાઢો ત્રણ-ચાર હદિસ ચાલશે. પીતી િખતે ફરીથી ગરમ કરી લેિો. આ કાઢો પુંદરેક 

હદિસ લેિાથી પ્રસતૂાને સિુાિડના દોષો નડતા નથી. 

હહિંગની ધમુાડી પ્રસિ સમયે જનન અિયિને આપિાથી પ્રસિ સરળતાથી થાય છે. 

કળથીનો ઉકાળો પીિાથી ગભદપાત કે પ્રસિ પછી સ્ ત્રીઓના ગભાદશયની પરેૂપરૂી શદુ્ધદ્ધ થાય છે. 

તલ, જિ અને સાકરનુું ચણૂદ મધ સાથે ખાિાથી સગભાદ અને સિુાિડી સ્ ત્રીઓનો રક્તસ્ ત્રાિ બુંધ થાય છે. 

સિુાિડી સ્ ત્રીને ક્યારેક ધાિણનો િેગ ચડી જતાું, કોઈ િાર સ્ તનને સોજો આિે છે અને િેદના થાય છે. તેના પર 

નાગરિેલનુું પાન ગરમ કરી બાુંધિાથી એકઠુું થયેલુું ધાિણ છૂટુું પડી જાય છે અને સોજો ઊતરી જાય છે ને પીડા મટે 

છે. 
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ઘઉંની સેિને પાણીમાું બાફી, તે પાણી કપડાુંથી ગાળી લઈને, ૨૦૦ ગ્રામ પાણીમાું ૩ થી ૪ ચમચી ચોખ્ ખુું ઘી નાખી 

પ્રસિ થનાર સ્ ત્રીને પાિાથી પ્રસતૂી સરળતાથી અને જલદી થાય છે. 

આમળાું, હરડે, સકુો ફુદીનો, પીપરીમળૂ, સ ૂુંઠ, મેથી દસ ગ્રામને મીઠુું પાુંચ ગ્રામ લઈ, બધાુંને સાથે લસોટી, ચણૂદ બનાિી, 

તેમાું ૧૦ ગ્રામ ગગુળ મેળિી, લસણના રસમાું પાુંચ પાુંચ ગ્રામની ગોળીઓ બનાિી, પાણી સાથે લેિાથી પ્રસવૂત બાદ 

સ્ ત્રીઓને થતો કમરની નીચેનો ભાગનો દુાખાિો ઓછો થાય છે. 

સ્ ત્રીઓને ઘણીિાર પ્રસવૂતમાું વિલુંબ થાય છે. દદદ  જેવુું ઊપડવુું જોઈએ તેવુું ઊપડતુું નથી. તે િખતે બને તેટલો જૂનો 

ગોળ ૩૦ થી ૪૦ ગ્રામ લઈ, ૧૦૦ ગ્રામ પાણીમાું નાખી, ગરમ કરી, ઓગાળી લઈ તેમાું ફુલાિેલો ટુંકણખાર ૨ ગ્રામ 

જેટલો મેળિીને પાિાથી જલદીથી અને સખુથી પ્રસિ થાય છે. 

તલુસીનાું પાનનો રસ પીિાથી પ્રસિની પીડા ઓછી થઈ જાય છે. 

તુંદુરસ્ ત ગાયના તાજા છાણને કપડાુંથી ગાળી ૭૫ વમલી. જેટલો રસ લઈ તેમાું તેટલુું જ ગાયનુું દૂધ મેળિીને 

વપિડાિિાથી બાળક જન્ મ્ યા પહલેાું ગભાદશયમાું મરણ પામ્ યુું હોય તો મરેલા બાળકને બહાર લાિિામાું ઉપયોગી થાય 

છે. 

સગભાદ: 

લવિિંગને ગરમ પાણીમાું ભીંજિી એ પાણી પીિાથી સગભાદ સ્ ત્રીઓની ઊલટી મટે છે. 

ધાણાનુું ચણૂદ પા તોલો અને સાકર એક તોલો ચોખાના ધોિાણમાું પીિાથી સગભાદ સ્ત્રીની ઊલટી મટે છે. 

નારુંગી ખાિાથી સગભાદ સ્ ત્રીઓના ઊબકા અને ઊલટી મટે છે. 

બીજા રોગો: 

માવસક ધમદની અવનયવમતતા કે દદદમાું ડુુંગળીના રસની સાથે જ મધ લેિાખી ઘણો લાભ થાય છે. તેમાું ડુુંગળીના 3-4 

ચમચી તથા મધની માત્રા એક ચમચી હોિી જોઈએ 

આમળાનાું રસ મધ સાથે લેિાથી સ્ ત્રીઓની યોવનનો દાહ મટે છે. 

ઊલટી, ઉબકા, અપચો, આફરો, કફના રોગો, ઉદરશળૂ િગેરે સિુાિડી સ્ ત્રીની ફહરયાદોમાું અડધી ચમચી જેટલુું અજમાનુું 

ચણૂદ રોજ સિારે અને રાતે્ર નિશેકા પાણી સાથે લેિાથી આરામ થાય છે. 

અધી ચમચી સ ૂુંઠનુું ચણૂદ અને એક ચમચી ગોળ સિારે અને રાતે્ર લેિાથી ગભાદશયના દોષ મટે છે અને ગભાદશય 

મજબતૂ બને છે. 
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રોજ સિારમાું એક લવિિંગ ૪૦ હદિસ સધુી ખાિાથી ગભદ રહિેાની સુંભાિના રહતેી નથી. 

(૩૬) ક્ષય: કૅન્સર: કૉલેરા 

ક્ષય 

સફેદ કાુંદા ૧૨૫ ગ્રામ, એટલા જ ઘીમાું શેકીને એકિીસ હદિસ સધુી ખાિાથી ક્ષયરોગીનાું ખિાઈ ગયેલા ફેફસાું 

મજબતૂ થાય છે અને ફેફસાનાું જ ુંત ુનાશ પામી ક્ષયરોગ મટે છે. 

ક્ષયની કોઈ પણ દિા કરાિી શકે તેમ ન હોય તેઓએ બકરીના ૨૦૦ ગ્રામ દૂધમાું થોડુું મીઠુું નાખી સિારસાુંજ 

પીિાથી દદીનુું બળ ટકી રહશેે. કફ સહલેાઈથી નીકળી જશે અને શરીર િધ ુસકુાઈ જતુું અટકશે. 

સાકરમાું એનાથી અધાદ ભાગનુું હળદરનુું ચણૂદ મેળિી, તેમાુંથી એક એક ચમચી ચણૂદ મધમાું હદિસમાું ત્રણ િખત 

લેિાથી ક્ષયનો તાિ, ઉધરસ અને ક્ષયની શરદી મટે છે. 

ખજૂર, દ્રાક્ષ, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખે ભાગે લઈ તેનુું ચાટણ બનાિી દરરોજ બે-ત્રણ તોલા જેટલુું ચાટણ 

ચાટિાથી ક્ષય, ક્ષયની ખાુંસી અને શ્વાસમાું ફાયદો થાય છે. 

તાજા માખણ સાથે મધ ખાિાથી ક્ષયમાું ઘણો ફાયદો થાય છે. 

અરડુસીનાું પાનનો રસ ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ, તેમાું લસણના રસનાું ૧૦ થી ૨૦ ટીપાું નાખી રોજ સિાર-સાુંજ પીિાથી 

ક્ષયરોગ મટે છે. 

લસણ િાટી, ગાયના દૂધ અને ઘી સાથે મેળિી, રોજ ખાિાથી ક્ષયરોગ મટે છે. 

સાુંજે એક ગ્ લાસ દૂધમાું એક ખજૂર ભેળિી દો. રાતે્ર દૂધને પષુ્ કળ ઉકાળો, દૂધ ઠુંડુ પડે એટલે સતૂા પહલેાું ખજૂર 

ચાિીને ખાઈ જાિ ને ઉપર દૂધ પીિો. ઉપર મજુબ સિાર-સાુંજ પ્રયોગ કરિાથી ક્ષયરોગમાું ખબૂ જ ફાયદો થાય છે. 

ક્ષય – સાભાર: િલ્લભ ગાુંડા  

ક્ષય આસિ અને અરીષ્ટ ‘ક્ષય’માું ખબુ જ હીતાિહ છે. ક્ષય એટલે ટી.બી.. આ િીકતૃીમાું શરીરની રસ, રક્ત, માુંસ, મેદ, 

અસ્થી, મજ્જજા અને શકુ્ર આ સાતે ધાતઓુનો હ્રાસ-ક્ષય થાય છે. શરીરનુું િજન ઘટતુું જાય છે.  

અડદની દાળ પાણીમાું પલાળી રાખી, િાટી, તેમાું મીઠુું, મરી, હીંગ, જીરુું લસણ અને આદુ નાખી િડાું કરિાું. તેને ઘીમાું 

અથિા તેલમાું તળીને ખાિાથી ક્ષય મટે છે.  
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અશ્વગુંધા, ગળો, શતાિરી, દશમલુ, બલા, અરડુસી, પષુ્કર મળુ તથા અતીસનો એક ચમચા જેટલા ભકુાને બે ગ્લાસ 

પાણીમાું એક કપ બાકી રહ ેત્યાું સધુી ઉકાળી, ગાળી, સિાર-સાુંજ બે િખત પીવુું.  

કોળાનો અિલેહ-ખાિાથી ક્ષય મટે છે.  

ખજુર, દ્રાક્ષ, સાકર, ઘી, મધ અને પીપર સરખે ભાગે લઈ તેનુું ચાટણ બનાિી દરરોજ ૨૦-૩૦ ગ્રામ ખાિાથી ક્ષય અને 

ક્ષયની ખાુંસી મટે છે.  

તાજા માખણ સાથે મધ લેિાથી ક્ષયના દદીને ઘણો ફાયદો થાય છે.  

લસણનો રસ અને અરડુસીનાું પાનનો રસ અથિા માત્ર લસણને િાટી, ગાયના ઘી અને ગરમ દુધમાું મેળિી પીિાથી 

ક્ષયરોગ મટે છે.  

કેળનુું તાજુ ું પાણી દર બે કલાકે એકેક કપ પીિાથી ક્ષય કાબમુાું આિી મટી જાય છે. કેળનુું પાણી ૨૪ કલાક સધુી 

તાજુ ું- ઉપયોગમાું લઈ શકાય તેવુું રહ ેછે.  

ક્ષયરોગી માટે દુધી અતી હીતકારી છે.  

દરરોજ સીતોપલાદી ચણુદ દુધ કે પાણી સાથે લેિાથી ક્ષય મટે છે. અન્ય ચીકીત્સા સાથે પણ આ પ્રયોગ કરી શકાય.  

જરુરી પ્રમાણમાું કોડીની ભસ્મનુું માખણ સાથે સેિન કરિાથી ક્ષય મટે છે.  

ટી.બી.માું તબીબી સારિાર સાથે દરરોજ સિાર, બપોર, સાુંજ દુધમાું એટલુું જ ચનુાનુું નીતયુું પાણી ઉમેરી પીિાથી 

લાભ થાય છે. કુલ પ્રમાણ રોગની ઉગ્રતા મજુબ નક્કી કરવુું. પ્રયોગ નીદોષ છે અને એમાું કોઈ ભય નથી.  

દરરોજ શક્ય એટલા િધ ુપ્રમાણમાું કોળું ખાિાથી ક્ષય રોગ જલદી મટે છે. કોળાની બરફી પ્રાકતૃીક ચીકીત્સામાું એક 

અકસીર ઔષધી છે. ક્ષયરોગી પોતાની મખુ્ય ચીકીત્સા સાથે સહાયક ચીકીત્સા તરીકે પણ કોળું ઉપયોગમાું લઈ શકે. 

જેનાથી આશ્ચયદજનક લાભ થાય છે.  

અરડુસીનો રસ અને ગળોનો ઉકાળો રોજ નીયમીત પીિાથી ક્ષય કાયમ માટે મટે છે.  

સાત લીંડીપીપરને ૨૫૦ ગ્રામ દુધમાું ઉકાળી પીપર સાથે પી જવુું. બીજા દીિસે ૧ પીપર ઉમેરિી. એમ ૧૧ દીિસ 

સધુી ૧-૧ પીપર ઉમેરતા જઈ જરુર પ્રમાણે દુધ પણ િધારવુું. પછી ૧-૧ પીપર ઘટાડતા જઈ ૨૧મા દીિસે મળુ 

સ્થીતીમાું આિી જવુું. આ પ્રયોગથી ક્ષય રોગીને ખબુ લાભ થાય છે.  

ક્ષયની સારિારમાું બીજી દિાની સાથે સાથે સમાન ભાગે મધ અને સાકર તથા મધ કરતાું અડધુું ગાયનુું ઘી મીશ્ર કરી 

૧-૧ ચમચો દીિસમાું ત્રણેક િખત લેિાથી છએક માસમાું ફાયદો થઈ શકે.  
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ત્રણથી ચાર ચમચી ‘અશ્વગુંધારીષ્ટ’ જમ્યા પહલેાું બપોરે અને રાતે્ર એમાું એટલુું જ પાણી નાખીને પીિો. ક્ષયની 

દિાઓનો કોસદ આ સાથે ચાલ ુરાખિો. અશ્વગુંધારીષ્ટ શરીરના આંતરીક માગોને-સ્રોતોને ચોક્ખા કરી રસ, રક્તાદી 

ધાતઓુના પોષણક્રમને મદદ કરી જઠરાગ્ની પણ પ્રદીતત કરે છે. જેથી આહાર સારો લેિાય છે અને િજન િધિાથી 

શરીર પષુ્ટ બને છે. ક્ષયમાું બેથી ચાર ચમચી ‘િાસાસિ’ સિાર-સાુંજ લેિાથી કફ થતો બુંધ થાય છે. આ બુંને ક્ષયના 

સહાયક ઔષધો છે. 

કૅન્સર 

કૅન્સર િધારે પડતી શેકેલી, બળી ગયેલી કે ખલુ્લી ભઠ્ઠી પર બનાિેલી િાનગીમાું કાળા પડી ગયેલા ભાગમાું પોલી 

સાઈક્લીક એરોમેટીક હાઈડ્રોકાબદન જમા થાય છે જે ખાિાથી કેન્સરની શક્યતા ૭૦થી ૮૦ ટકા િધી જાય છે. કોબીજ, 

ફ્લાિર અને સરસિ કૅન્સરમાું ઉપયોગી છે. કૅન્સરની દિા જેિાું જ કૅન્સર િીરોધી રસાયણો ફ્લાિરમાું હોય છે, જે 

મોટા આંતરડામાું રહલેાું કૅન્સરના જીિાણઓુનો નાશ કરે છે. એલાઈલ-આઈસોથીયોસાઈનેટ(AITC) તરીકે ઓળખાત ુું 

અાા રસાયણ જ્યારે અાા શાકભાજીને કાપિામાું, ચાિિામાું, રાુંધિામાું કે પચાિિામાું આિે છે ત્યારે છટુું પડે છે. 

બ્રાસીકા િગદનાું શાકભાજીમાુંના રસાયણો મોટા આંતરડામાુંના કૅન્સરના જીિાણઓુની વદૃ્ધી અને કોષ િીભાજનની 

પ્રક્રીયાને ખતમ કરી નાખે છે. આ રસાયણ ફેફસાના કૅન્સરને રોકિામાું પણ અસરકારક છે. કૅન્સરને રોકિા માટે અાા 

શાકભાજીનુું િધ ુપ્રમાણમાું સેિન કરવુું જરુરી છે.  

કેન્સરની માત્ર શરુઆત હોય તો કાળી ગાયનુું મતુ્ર ૧૫ ગ્રામ સતુરાઉ કપડાથી ગાળી તેમાું ૮-૧૦ પાન કડિા 

લીમડાનાું અને ૮-૧૦ પાન તલુસીનાું િાટીને નાખિાું અથિા એ પાન આખાું જ ખબુ ચાિીને ખાઈ ઉપરથી મતુ્ર પીવુું. 

પ્રયોગ નીયમીત કરિાથી કેન્સર િધતુું અટકે છે.  

કાુંચનારની છાલ અને ત્રીફલાનો ઉકાળો નીયમીત પીિાથી કેન્સરમાું ફાયદો થાય છે.  

આખુું અનાજ, કઠોળ, ફળફળાદી અને કોબીજ લેિાથી તેમાું રહલે ફાઈબર કેન્સર થતુું રોકે છે. (૫) રોજ ઓછામાું ઓછાું 

બે ટામેટાું ખાિાથી આંતરડાું, હોજરી અને ગદુાનુું કેન્સર થતુું અટકાિી શકાય છે.  

દરરોજ એકી સાથે થોડી થોડી કરીને આખા દીિસ દરમીયાન દોઢથી બે કીલોગ્રામ જેટલી તાજી દ્રાક્ષ ખબુ ચાિીને 

ખાિાનો વ્યિસ્થીત પ્રયોગ કરિાથી કેન્સર જેિો ભયુંકર અસાધ્ય વ્યાધી મટી ગયાના દાખલા પણ બન્યા છે.  

હળદરનો તાજો રસ એક મોટા ચમચા જેટલો અથિા હુુંફાળા પાણી સાથે ૧-૧ ચમચી હળદર સિાર, બપોર, સાુંજ 

લેિાથી પેટના અમકુ પ્રકારનાું કૅન્સરમાું લાભ થાય છે.- સાભાર:ગાુંડા િલ્લભ  

કૉલેરા 

આંબાના ૨૦ ગ્રામ જેટલા મરિા િાટી દહીં સાથે લેિાથી કૉલેરામાું ફાયદો થાય છે.  
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કૉલેરાનો ઉપદ્રિ ચાલતો હોય તો રાતે્ર ભોજન કયાદ પછી ડુુંગળીના રસમાું ચણા જેટલી હીંગ ઘસી, તેમાું િરીયાળી અને 

ધાણા ૧-૧ ગ્રામ મેળિી પીિાથી કૉલેરાનો ભય રહતેો નથી.  

કૉલેરાના હુમલા િખતે દરદીને ડુુંગળીનો રસ િારુંિાર આપિાથી આરામ થાય છે. કૉલેરામાું શરુઆતથી જ ૦.૧૬ 

ગ્રામ હીંગ મેળિીને અધાદ અધાદ કલાકે ડુુંગળીનો રસ પીિાથી કૉલેરા મટે છે. (૪) કૉલેરામાું શરીર ઠુંડુ પડી જાય તો 

ડુુંગળીના રસમાું આદુનો રસ તથા મરીનુું ચણુદ મેળિીને આપિાથી પનુ: ગરમી આિે છે અને દરદનો િેગ ઓછો થાય 

છે.  

લીંબ ુઅને ડુુંગળીનો રસ ઠુંડા પાણીમાું મેળિીને લેિાથી કૉલેરામાું ઉત્તમ ફાયદો થાય છે.  

જાયફળનુું ૧૦ ગ્રામ ચણુદ ગોળમાું મેળિી ૩-૩ ગ્રામની ગોળીઓ બનાિી એક એક ગોળી અડધા અડધા કલાકે 

આપિાથી અને ઉપર થોડુું ગરમ પાણી પીિડાિિાથી કૉલેરાના ઝાડા બુંધ થાય છે.  

મધ અને મીઠુું પાણીમાું મેળિી પીિાથી કૉલેરાની અશક્તી અને ડીહાઈડે્રશન મટે છે.  

કારેલાનો રસ પીિાથી કૉલેરા મટે છે. - સાભાર:ગાુંડા િલ્લભ 

(૩૭) અન્ય રોગોની સામાન્ય ટીતસ:  

પગમાું કાુંટો કે કાચ િાગ્યો હોય અને નહહ નીકળતો હોય તો ગોળ ગરમ કરી એની પોટીશ એ જગ્યાએ બાુંધી દેિાથી 

બીજે હદિસે કાુંટો કે કાચ ઉપર આિી જશે. 

પગમાું કે બીજે કાચ,કાુંટો કે ખીલી િાગી હોય તો રાયનુું ચણૂદ ઘી અને મધ જોડે મેળિી એ જગ્યાએ ચોપડીને પાટો 

બાુંધી દો, બીજે હદિસે અંદર ઘસુી ગયેલી િસ્ત ુબહાર આિી જશે. 

ખબુજ ઠુંડી લાગતી હોય અને શરીર ધ્રજુત ુું હોય તો રાઈના ચણૂદ(પાિડર)ને મધ સાથે મેળિી પગના તલળયા પર લેપ 

કરો. િીસ મીનીટ પછી લેપ કાઢી નાખિો. ઠુંડી અને ધ્રજુારી જતી રહશેે. 

હડતથેહરયાના રોગીએ શદુ્ધ મધમાું ફૂલેલો સહુાગા મેળિી થોડુું થોડુું ચાટવુું જોઈએ. 

હહસ્ટીહરયાને કારણે કે અન્ય કારણે વ્યસ્ક્ત બે ભાન થઈ જાય ત્યારે ડુુંગળીને કાપી કે તેને છૂુંદીને સ ૂુંઘાડિાથી રોગી 

ભાનમાું આિે છે. 

િાઈ કે ફેફરામાું પાકા કોળાના રસમાું જેઠીમધનુું ચણૂદ મેળિી રોજ પીવુું. 

ચક્કરની બીમારીમાું ગોળ સાથે ગુંઠોડાનુું વનયવમત સેિન કરવુું. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 163 

 

અડહદયો િા (ચહરેાનો લકિા)માું અખરોટના તેલનુું રોજ ચહરેા પર માલીસ કરવુું. 

હાથ-પગમાું કળતર થતી હોય તો લસણ અને સ ૂુંઠને ઘીમાું શેકી મધ સાથે થોડા હદિસ ખાિાથી કળતર દૂર થાય છે. 

તલરુસીમાું લસણને પીસીને સહજે ગરમ કરીને દદીને છાતી પર બાુંધિાથી તલરુસી (ફેફસામાું પાણી ભરાવુું) જેિા 

દદદમાું રાહત થાય છે. 

ગોળ સાથે હદિસમાું ત્રણ િાર હરડે લેિાથી વપત્તનો નાશ થાય છે. 

રીંગણ શેકીને, તેમાું દહીં મેળિી, િાટીને (કે દહીંમાું ભરત કરીને) િાળા ઉપર ૭ હદિસ બાુંધિાથી િાળો મટે. 

લકિાના રોગીને ગોદુંતી ભસ્મ અને ચોપચીની ચણૂદ 10 ગ્રામ લઈ તેમાું ઝેરકચોલાનુું ચણૂદ 2 ગ્રામ મેળિી સારી રીતે 

ઘ ૂુંટી વમશ્ર કરી સિાર સાુંજ 3 ગ્રામ મધ કે પાણી સાથે આપિાથી ઘણો જ ફાયદો થાય છે. 

અચાનક લકિાની અસર જણાય કે લકિાનો હમુલો થાય કે તરત દદીને ૧૦૦ ગ્રામ તલનુું તેલ ગરમ કરી પાવુું અને 

ગરમાિો આપિો. આખા શરીરે ચુંપી કરિી. ડોક્ટરને ત્યાું પહોચતા સધુી ચાલ ુરાખિી. મોટાભાગે ડોક્ટર પહોંચશે તે 

પહલેા આરામ થઇ જશે! 

અચાનક ભલૂથી પેટમાું ઝેર ગયુું હોય અને િધારે િાર લાગી ન હોય તો એક ચમચી રાઈને ઠુંડા પાણીમાું લસોટીને બે 

ગ્લાસ પાણીમાું નાુંખી હલાિીના જલદી પી જવુું. આ દ્રિ પેટમાું જિાથી ઉપરાઉપરી ઊલટીઓ થિાથી ઝેર નીકળી 

જતાું ઝેરની મારકશસ્ક્ત ઘટી જશે. 

એક પાકા લીંબનુા રસમાું મધ મેળિીને ચાટિાથી જાડાપણુું (મેદસ્િીપણુું) મટે છે. આ ઉપરાુંત પાકા લીંબનુો રસ અઢી 

તોલા તથા મધ લઈ, િીસ તોલા સહજે ગરમપાણીમાું મેળિી જમ્યા બાદ તરત પીિાથી પણ એક-બે મહહનામાું 

જાડાપણુું મટે છે. 

હડતથેહરયાના રોગીએ શદુ્ધ મધમાું ફૂલેલો સહુાગા મેળિી થોડુું થોડુું ચાટવુું જોઈએ. 

ટોસ્ન્સલ થાય ત્યારે એરુંડનાું પાનને આછા તાપમાું શેકીને તેના પર મધ ચોપડો અને બુંને તરફ ગાલ પર ચોંટાડયા 

પછી પટ્ટી બાુંધો. આ રીતે કરિાથી ફાયદો થશે. 

કહિેાય છે કે જે ઘરના આંગણામાું તલુસી હોય છે, એ ઘર કાયમ પવિત્ર અને શદુ્ધ રહ ેછે. તલુસીના આ નાના એિા 

છોડમાું મોટા-મોટા રોગ દૂર કરિાની શસ્ક્ત રહલેી છે. 

જો આપને ઉંઘ ન આિિાની બીમારી હોય તો રાતે્ર સતુા સમયે પગના તલળયે સરવસયાનુું તેલ લગાિી શકો છો. 

એક કપ ગલુાબ જળમાું અડધ ુલીબ ૂું વનચોિી સિાર સાુંજ તે પાણીથી કોગળા કરિાથી મોંની દુગુંધ દૂર થાય છે. 
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જમિામાું 2 કેળાનુું સેિન કરિાથી ભખૂ ઉઘડે છે. 

આંબળાને સકુિી તેને ખાુંડી દો દરરોજ સિાર સાુંજ આંબળાનો પાિડર લેિાથી ઉધરસમાું રાહત રહ ેછે. 

1 ચમચી શદુ્ધ ઘીમાું હીંગ મેળિી પાણી સાથે લેિાથી પેટનો દુખાિ દુર થાય છે. 

ટામેટાું પીસી ચહરેા પર તેનો લેપ લગાિિાથી ત્િચા કાુંવતમય અને ચમકદાર બને છે. ખીલ, ડાઘ ધબા અને 

કરચલીઓ દુર થાય છે. 

 જો આપને પરસેિાની બીમારી હોય તો નહાિાુંના પાણીમાું ફટકડી નાખીને સ્નાન કરો. 

કુંકોલા પાણીમાું લીંબ ૂવનચોિીને પીિાથી કબજીયાતની બીમારી દૂર થાય છે. 

સતુા પહલેાું સરસીયુું કે ઘી નાભી પર લગાિિાથી હોઠ મલુાયમ રહ ેછે. 
 

તલુસીનો બીજી િસ્તઓુ સાથે મેળ કરિાથી અનેક રોગની સારિાર થઇ શકે છે. તેની મદદથી 

કુદરતી રીતે રોગમાુંથી છટકારો મેળિી શકાય છે. અહીં આપેલા કેટલાક ગણુકારી ઉપચાર 

અજમાિી જુઓ - 

ચોમાસામાું જ્યારે મેલેહરયા, ડેન્ગ્ય ૂજેિા તાિના િાિડ ફેલાય છે, ત્યારે આદુું , મરી, લવિિંગ, તલુસી, તજ, એલચીની ચા 

દદી માટે ઔષવધનુું કામ કરે છે. 

બ્રોન્કાઇહટસ, અસ્થમા, ખાુંસી માટે તલુસી અકસીર છે. તલુસીના ૧૫-૨૦ પાનને અડધો લલટર પાણીમાું પાણી અડધુું રહ ે

ત્યાું સધુી ઉકાળો. આ પાણી હદિસમાું ત્રણ-ચાર િાર પીિાથી રાહત રહશેે. 

હૃદય સ્િસ્થ રહ ેતે માટે રોજ સિારે વનયવમત તલુસીના પાુંચ પાન ખાિાનુું રાખો. 

તલુસીમાું પથરીને પણ ઓગાળી નાખિાની ક્ષમતા રહલેી છે. છ મહહના સધુી વનયવમત રૂપે દરરોજ એક ચમચી 

તલુસીનો રસ પીઓ. પથરી ઓગળીને પેશાબ િાટે નીકળી જશે. 

મોંમાું ચાુંદા પડયા હોય તો તલુસીના ચાર-પાુંચ પાન ચાિી જાિ. એનાથી મોંના ચાુંદામાું રાહત મળશે. 

ત્િચા સુંબુંવધત રોગીએ તલુસીનો રસ ત્િચા પર લગાિિો. આ કુદરતી ઉપચારથી ત્િચાના ઘા ધીરે ધીરે સારા થઇ 

જશે. 

તલુસીના પાનને સકૂ્િીને તેનો પાઉડર બનાિી લો. આ પાઉડર દાુંતના રોગને દૂર કરિામાું, પેઢાું, દાુંતના દુખાિામાું 

અને મોંની દુગુંધ દૂર કરિામાું ખબૂ લાભકારક સાલબત થશે. 

દાુંતના દુખાિામાું તાત્કાલલક આરામ મેળિિા માટે તલુસીના બે પાન, ચપટી મીઠુું અને ચપટી મરીનો પાઉડર 

ભેળિીને દાુંત નીચે દબાિી દેિાથી રાહત થાય છે. 
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ફેફસાુંમાું કફ જામી જાય તો તલુસીના સકૂા પાન, કપરૂ, એલચી સરખા ભાગે લઇ તેની દસ ગણી સાકર નાખીને બારીક 

પાઉડર બનાિો. સિાર-સાુંજ ૧-૧ ચમચી લેિાથી કફ દૂર થશે. 

જો વપત્તની તકલીફ હોય તો તલુસીના માુંજર આંબળાના મરુબ્બા સાથે ખાિાથી રાહત મળશે. 

શરદી હોય અને ઠુંડી લાગીને તાિ આિતો હોય ત્યારે તલુસીના પાન નાખેલી ચા પીિાથી ઉષ્મા મળે છે. 

ગરમી 

એક સકુુું અંજીર અને ૫-૧૦ બદામ દુધમાું નાખી ઉકાળી, તેમાું સહજે ખાુંડ નાખી રોજ સિારે પીિાથી ગરમી શાુંત થાય 

છે.  

કાકડીના કકડા પર ખડી સાકરની ભકુી નાખી સાત દીિસ ખાિાથી ગરમી મટે છે.  

ગરમીના દીિસોમાું માથે ઠુંડક રહ,ે લ ુન લાગે, મા્ુું તપી ન જાય તે માટે માથે િડનાું પાન મકુી ઉપર ટોપી, હટૅ, સ્કાફદ  

કે હલે્મેટ પહરેિી.  સયુદ ગમે તેટલો તપતો હશે તો પણ માથે ઠુંડક રહશેે.  

તાુંદળજાના રસમાું સાકર મેળિી પીિાથી ગરમી મટે છે.  

નારુંગી ખાિાથી શરીરની ખોટી ગરમી દુર થાય છે.  

પેટની અને આંતરડાુંની ગરમી દુર કરિા િડની છાલનો ઉકાળો પીિો.  

કાળી દ્રાક્ષ, સાકર, િરીયાળી અને ધાણા પાણીમાું પલાળી, ચોળીને પીિાથી પેટની ગરમી તથા મોંનાું ચાુંદાું મટે છે.  

શરીરની અંદરની કે બહારની કોઈપણ પ્રકારની ગરમીમાું ગોળનુું પાણી બનાિી ઝીણા કપડાથી િારુંિાર (જ્યાું સધુી 

ગળણાના કપડા પર કુંઈ પણ જમા ન થાય ત્યાું સધુી) ગાળી દીિસમાું ચારેક િખત એક એક િાડકી પીિાથી એ 

ગરમી દુર થઈ કોઠો ચોખ્ખો થઈ જાય છે. પ્રયોગ કદાચ ઘણા દીિસો સધુી કરિો પડે.  

એક ચમચી ગોખરુનુું ચણુદ, દોઢ ચમચી ખડી સાકરનુું ચણુદ અને બે ચમચી ઘી એક ગ્લાસ દુધમાું નાખી એક મહીનો 

પીિાથી ગરમી-ચાુંદી મટે છે અને શારીરીક પષુ્ટતા થાય છે. ગરમી- શીતળાની ધાણા અને જીરુું રાતે્ર પાણીમાું પલાળી 

રાખી સિારે મસળી, ગાળી, તેમાું સાકર નાખી ચાર-પાુંચ દીિસ પીિાથી શીતળા પછીની શરીરમાું જામી ગયેલી ગરમી 

નીકળી જાય છે.  

કોઠાની- ગરમી  
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૧૦૦ ગ્રામ ગાજરની છીણમાું ૧૦૦ ગ્રામ ગોળ નાખી ૭૦૦ મી.લી. પાણીમાું સાુંજે બરાબર બાફી રાખી મકુવુું. સિારે 

ચાુંદીનો િરખ ચોપડી ખાવુું. દરરોજ આ પ્રમાણે કરિાથી કોઠાની ગરમી મટે છે.  

કડિા લીમડાના પાનનો અડધી િાડકી રસ સાકર નાખી સિાર-સાુંજ પીિાથી કોઠાની ગરમી મટે છે.  

૮ થી ૧૦ તલુસીનાું પાન, ૪ થી ૫ કાળાું મરી અને ત્રણ બદામને ખબુ લસોટી પેસ્ટ-રગડો તૈયાર કરી એક ગ્લાસ 

જેટલા પાણીમાું મીક્ષ કરી રોજ સિારે ૨૧ દીિસ પીિાથી મગજની અને શરીરની આંતરીક ગરમી દુર થાય છે અને 

મગજને તાકાત મળે છે. આ ઔષધ હૃદયોતે્તજક હોિાથી હૃદયને બળિાન બનાિે છે, હૃદયરોગમાું હીતાિહ છે, અને 

યાદશક્તી િધારે છે. ગરમી- પીત્તની પાકા અનનાસના નાના નાના કકડા કરી રસ કાઢિો. રસથી બમણી ખાુંડની 

ચાસણી બનાિી અનનાસનો રસ નાખી શરબત બનાિવુું. આ શરબત ગરમીનુું શમન કરે છે. ગરમીથી ગાુંડપણ 

મગજની ગરમી, પીત્તદોષ અથિા ઝેરી પદાથદ ખાિાથી થયેલ માનસીક ગાુંડપણ, િધ ુપડતો ક્રોધી સ્િભાિ, સતત 

ઉ્કેરાટ જેિી સ્થીતીમાું રોજ દીિસમાું ચાર-પાુંચ િાર ઠુંડા પાણીને માથે રેડીને સ્નાન કરવુું. તે સાથે ખાિામાું ગરમ 

ખોરાક બુંધ કરિો. કોળાના રસમાું સાકર નાખી દરરોજ પીવુું. ધીમે ધીમે લાભ થશે.સાભાર:િલ્લભગાુંડા   

(૩૮) ચમત્કારી પાણી પ્રયોગ 
ચમત્કારી પાણી પ્રયોગ- નિી અને જુની લબમારીઓ દૂર કરિા માટેની એક બહજુ સરળ અને સાદી પધ્ધતી એટલે 

પાણી પ્રયોગ. "પાણી પ્રયોગ" નામનો લેખ જાપાનીઝ સીડનેરા એસોશીએશન તરફથી પ્રગટ થયેલ.આ પ્રયોગથી નીચે 

જણાિેલ બીમારીઓ મટી શકે છે. 

માથાનો દુખાિો, લોહીનુું દબાણ, એનીમીયા (લોહી ની અછત), સુંધીિા, લકિો,મોટાપો, હ્રદયના ધબકારા, બેહોશી, કફ, 

ખાુંસી, દમ, ટીબી, મેનેનજાઈટીસ, લીિરને લગતાું રોગો, પેશાબની લબમારી, હાઈપર એસીડીટી, ગેસ્ટ્રાઈસ, મરડો, 

કબજીયાત, હરસ, ડાયાબીટીસ, આંખની તકલીફો, સ્ત્રીઓનુું અવનયવમત માસીક, પ્રદર, નાક, કાન અને ગળાને લગતા 

રોગો િગેરે. 

પાણીના પ્રયોગ કરિાની રીત 
● િહલેી સિારે ઊઠીને મોઢુું ધોયા િગર કે બ્રશ કયાદ િગર ૧.૨૬૦ વમ.લી.- ૪ મોટા ગ્લાસ પાણી એક સાથે પી 

જવુું. તે પછી ૪૦ મીનીટ સધુી કાુંઈ પણ ખાવુું પીવુું નહીં. પાણી પીધા પછી બ્રશ કરી મોં ધોઈ શકાય. આ પ્રયોગ 

કયાદ પછી સિારે નાસ્તા પછી અને બપોરે અને રાતે્ર જમ્યા પછી બે કલાક બાદ પાણી પીવુું અને રાતે્ર સતુા 

પહલેાું કાઈં પણ ખાવુું પીવુું નહીં. 

● લબમાર અથિા ખબૂજ નાજુક પ્રકૃવતના માણસો એક સાથે ચાર ગ્લાસ ન પી શકે તો તેઓ પહલેાું ૧ અથિા ૨ 

ગ્લાસથી શરૂ કરે અને પછી ધીરે ધીરે એક ગ્લાસ િધારી ચાર ગ્લાસ પર આિી જાય અન વનયવમત ૪ ગ્લાસ 

પીિાનુું રાખે. બીમાર કે તદુુંરસ્ત બધાએ આ પ્રયોગ કરિા જેિો છે.લબમારે એટલા માટે કે તુંદુરસ્તી િધે અને 

તુંદુરસ્તે એટલા માટે કે લબમારી દૂર રહ.ે 
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● આ પ્રયોગ થી હાઈપર ટેન્સન ૧ મહહનામાું, ગેસની તકલીફ અને કબજીયાત ૧૦ હદિસમાું, ટીબી ૩ મહહનામાું 

મટી શકે છે. જેઓ િાત રોગ કે સુંવધિાથી પીડતા હોય તેમણે ૧ અઠિાડીયા સધુી આ પ્રયોગ હદિસમાું ત્રણ 

િખત કરિો અને આરામ મળતા હદિસમાું એક િખત કરિો. 

● આ પાણી પ્રયોગ તદ્દન સરળ અને સાદો છે. ફક્ત શરૂઆતમાું ત્રણેક હદિસ પાણી પીિાયા પછી થોડી િારમાું 

બે-ત્રણ િખત પેશાબ આિશે પણ ૩-૪ હદિસ પછી પેશાબ વનયવમત થઈ જશે. 
 

(૩૮) સ્િાઇન ફ્લ:ુડેન્ગ્યુું  

અમેરીકામા એક છોકરો હોસ્પીટલમાું મરણ પથારીએ હતો. તેનો તાિ ઉતરતો ન હતો.એની આફ્રીકન દાદીમાતેની 

ખબરકાઢિા આવ્યા. તેણે જ્યારે આ િાત જાણી એટલે તરત જ મોટો કાુંદો અને સફેદ જાડા મોજા લાિિા કહ્ુું. તેણે 

કાુંદાની સ્લાઇસો બનાિીને પગના તળીયામાું મકુી ઉપર મોજા ચઢાિી દીધા. બીજે દીિસે સિારે જ્યારે એના મોજા 

કાઢયા ત્યારે કાુંદા કાળા પડી ગયા હતા અને તેનો તાિ ઉતરી ગયોહતો.૧૯૧૯ની સાલમાું લગભગ ૪ મીલીયનજેટલા 

માણસો ફ્લનેુ કારણે ટપોટપ મરી ગયા. ત્યારે એક ખેડુતને ઘરે બધાજ તુંદુરસ્ત હતા. ખેડુતે કહ્ ુકે તેણે દરેક રૂમમાું 

કાુંદા  કાપીને  મકુ્યા હતા. તેથી બધાતુંદુરસ્ત છે. ડોક્ટરે એક કાુંદો લઇને માઇક્રોસ્કોપમાું જોયુું તો કાુંદામા ફ્લનુા 

િાયરસ હતા. 

એરેઝોના અમેહરકામા એક હરેડે્રસરને ત્યાું એના બધા કામ કરનારાઓને ફ્લ ુથતો હતો એને લઇને એના ગ્રાહકોને પણ 

ફ્લ ુથતો હતો.એણે દુકાનમાું કાુંદા મકુી દીધા ફ્લ ુગાયબ. ઓરેગોન અમેરીકામાું એક બહનેને ન્યમુોનીયા થઇ ગયો. 

કોઇપણ ઉપાયથી સારૂ નહોત ુું થત ુું.એણે રૂમમા કાુંદા કાપીને લટકાિી દીધા. સિારે બધા કાુંદા કાળા પડી ગયાતાિ 

ગાયબ. િરસો પહલેા બ્લેક તલેગ િખતે રુમમાું ચારેબાજુ લસણ અને કાુંદા મકુીને ઘણા બધા લોકોએ પોતાનો જીિ 

બચાવ્યો હતો. આનુું કારણ એ છે કે કાુંદા અને લસણમા ખબુ જ પાિરફુલ એન્ટીબેક્ટેરીયલ અને એન્ટીસેતટીક પ્રોપટી 

છે.સાુંજે લીમડાનો ધમુાડો કે ધપુ કરી ૧૦ મીનીટ બારી બારણા બુંધ કરી પછી ખોલી નાુંખો. ઘરમા કોઇ માુંદુ નહી પડે.  

ડેંગ્ય ુહફિરનો રામબાણ ઇલાજ 

ડેંગ્ય ુહફિરનો રામબાણ ઇલાજ કુદરતે આપેલો છે. આપણા શરીરમાું રહલેા વિલચત્ર આકાર ધરાિતા આ કોષ ઇજા 

થાય ત્યારે લોહીને ગુંઠાઇ જિામાું સહાય કરે છે. એને તબીબી ભાષામાું તલેટલે્સ કહ ેછે  

ભારતીય લ્કરમાું લબ્રગેહડયર જેિા મહત્ત્િના સ્થાન પર ફરજ બજાિતા એક ફૌજી અવધકારી લબ્રગેહડયર િી 

ત્યાગરાજને તાજેતરમાું પોતાના એક દોસ્તને થયેલો અનભુિ દલક્ષણ ભારતના અખબારમાું તુંત્રીને પત્ર રૂપે લખ્યો 

હતો. આ પત્ર દેશના લાખો ડેંગ્ય ુરોગીઓ માટે િરદાન રૂપ સાલબત થાય એિો છે. હાલ દેશના ખણેૂ ખણેૂ ડેંગ્ય ુહફિર 

હાહાકાર મચાિી રહ્યો છે. 
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મોટા ભાગના ડૉક્ટસદ એિો અલભપ્રાય ધરાિે છે કે ડેંગ્ય ુહફિરની કોઇ ચોક્કસ સારિાર નથી. રોગીના શરીરની રોગ 

પ્રવતકાર શસ્ક્ત િધે એિાું એન્ન્ટબાયોહટક્સ અમે આપીએ છીએ. પરુંત ુઅમકુ તમકુ ઔષધ આપિાથી ડેંગ્ય ુહફિર નષ્ટ 

થાય અથિા રોગી સારો થઇ જાય એિી સારિાર ઉપલબ્ધ નથી. આ સુંદભદમાું લબ્રગેહડયર ત્યાગરાજને લખેલો અનભુિ 

દરેકને અચકૂ ઉપયોગી નીિડશે. એમણે લખ્યુું છેા એક દોસ્તના પતુ્રને ડેંગ્ય ુહફિર થયો હતો અને એ હૉસ્સ્પટલના 

આઇસીયમુાું ગુંભીર સ્સ્થવતમાું હતો. પુંદર લલટર લોહી ચડાવ્યા પછી પણ એ છોકરાના તલેટલે્સ ભયજનક રીતે ઘટી 

રહ્યા હતા. ( આપણા શરીરમાું રહલેા વિલચત્ર આકાર ધરાિતા આ કોષ ઇજા થાય ત્યારે લોહીને ગુંઠાઇ જિામાું સહાય 

કરે છે. એને તબીબી ભાષામાું તલેટલે્સ કહ ેછે. એની સુંખ્યા ઘટી જાય ત્યારે પેશન્ટ પર જાનનુું જોખમ િધી જાય.) 

આ છોકરાના શરીરમાું પુંદર લલટર લોહી બહારથી ચડાવ્યા પછી પણ એના તલેટલે્સની સુંખ્યા ઘટીને ફક્ત 

વપસ્તાલીસની થઇ ગઇ હતી. માતાવપતા રડુું રડુું થઇ ગયાું હતાું. ઇશ્વરને પ્રાથદના કરી રહ્યાું હતાું. પેશન્ટ બાળકની સાથે 

સ્કલૂમાું ભણતા એક બાળગોહઠયાના ગ્રામિાસી વપતાએ ઉપાય બતાવ્યો. ડૂબતો માણસ તરણુું ઝાલે એમ બીમાર 

બાળકનાું માતાવપતાએ ડૉક્ટરની રજા લઇને આ ઇલાજ અજમાવ્યો. પપૈયાના ઝાડના ફક્ત બે પાન લઇ, એને સાદા 

પાણીથી ધોઇને એનો રસ કાઢીને સતુરાઉ કપડાથી ગાળીને (દેશી ભાષામાું કપડછાણ કરીને) બીમાર બાળકને 

પીિરાવ્યો. તમે માનશો, ગણતરીના સમયમાું પેલા બાળકના તલેટલે્સ િધીને ૧૩૫ થઇ ગયા. તાિ ઊતરી ગયો. 

ફરજ પરના ડૉક્ટસદ અને નસદને નિાઇ લાગીા આ તે કેિો ચમત્કાર ! બીજે હદિસે પણ બાળકને પપૈયાના બે પાનનો 

રસ પાયો અને એ પછીના થોડા કલાકોમાું ડૉક્ટરે પેશન્ટને હડસચાર્જ ઑડદર આપી દીધો. છોકરો પરેૂપરૂો સારો થઇ 

ગયો.ન સમજાયુું હોય તો ફરી િાુંચજો. પપૈયાના માત્ર બે પાન. િઘ ુનહીં. એને સાદા પાણીથી ધોિાના. ગરમ પાણીમાું 

નહીં. ઊકાળિાના નહીં. સાિ સાદા પાણીમાું ધોઇને એને છૂુંદી નાખીને એનો રસ કાઢિાનો. એકાદ ચમચી જેટલો 

નીકળશે. એને સ્િચ્છ સતુરાઉ કપડાથી ગાળી લઇને પેશન્ટને પીિડાિી દેિાનો. અહીં એક િાત યાદ રહ,ે પપૈયુું 

સ્િાદમાું ભલે ગળ્યુું લાગે, એના પાનમાું ભયુંકર કડિાશ હોય છે. એનો રસ પીધા પછી પેશન્ટને થોડીિાર કુંઇ 

આપિાનુું નહીં. ચોિીસ કલાકમાું માત્ર એકિાર આ રસ આપિાનો. 

 

(૪૦) આિો જાણીએ એલોિેરાના ગણુ વિશે: 

જ્યારે કોઈ ઇજા પર પરૂ થિા લાગે છે ત્યારે તેમાું સાલમોનેલા બેકટેહરયા થિા લાગે છે. આિામાું એન્ન્ટબાયોહટક 

એલોિેરાનો ઉપયોગ ઘણો ફાયદાકારક રહ ેછે. બેકટેહરયાનાશક એલોિેરાને સીધા ઘા પર લગાિી શકાય છે. 

તેના વનયવમત ઉપયોગથી મેટાબોલલક એન્ક્ટવિટીને શસ્ક્ત મળે છે અને તેમાું રહલેા વિટાવમન સી ઘણી બધી 

બીમારીઓથી રક્ષણ આપે છે. બ્લડ સરકયલેુશન સારુ થાય છે અને હૃદય સુંબુંધી સમસ્યા પણ થતી નથી. 
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પાણી પ્રદૂષણ, િાય ુપ્રદૂષણ, ધમૂ્રપાન, લીલી શાકભાજીમાું દિાઓ અને કેવમકલના ઉપયોગ િગેરેથી આપણા શરીરમાું 

વિવિધ પ્રકારના ખતરનાક તત્િો એકવત્રત થઈ જાય છે. આ ઝેરી તત્િોને શરીરની બહાર કાઢી નાખે છે. 

એલોિેરા જેલમાું દદદ  વનિારણ ગણુ હોય છે. તેનાથી ઘ ૂુંટણ પર માલવશ કરિાથી આરામ મળે છે અને સોજો પણ 

ઉતરી જાય છે. 

તે પેનહક્રયાજમાું થતા ઇન્સ્યલુીનના વનમાદણને ઘટાડે છે. તેનાથી હકડની અને લલિરને કોઈ નકુસાન થતુું નથી. લલિરનુું 

ઇન્ફેક શન દૂર થાય છે. ગદુાદ કામ કરતા બુંધ થઈ જાય તેના પર પણ ફાયદાકારક બની રહ ેછે. આ યહૂરન પ્રોબ્લેમ, 

હકડની સ્ટોન અને કમળામાું પણ લાભકારી બની રહ ેછે. 

તેનો માિો પેટના અલ્સર માટે ઉપયોગી છે. તેને મહહલાઓનો વમત્ર માનિામાું આિે છે, પરુંત ુગભૉિસ્થા દરવમયાન 

તેનો ઉપયોગ ટાળિો જોઈએ. 

એલોિેરા જેલથી િાળમાું માલવશ કરિી, તેનાથી િાળનુું ખરવુું, ખોડો અને સફેદ િાળની સમસ્યા દૂર થાય છે અને 

િાળ લાુંબા તથા ચમકદાર બને છે 

(૪૧) િજન ઉતારિાના નસુખા 
િજન ઉતારિાના ઘણા નસુખા છે, એ પૈકી કેટલાક આ રહ્યા. જે તમારી પ્રકતૃીને અનકુુળ આિે તે અજમાિી શકાય.  

અરણીના મળુનો ઉકાળો શીલાજીત સાથે સિાર-સાુંજ પીિાથી અથિા ત્રણ ચમચી જેટલો એના પાનનો રસ પીિાથી 

ચરબી ઘટી જિાથી િજન ઓછું થઈ જાય છે.  

િજન ઘટાડિા ઘઉંને બદલે જિનો ઉપયોગ કરિો.  

દરરોજ એક પાકા લીંબનુા રસમાું ૬૦ ગ્રામ મધ મેળિી ચાટિાથી િજન ઉતરે છે.  

૨૫ ગ્રામ લીંબનુો રસ અને ૨૫ ગ્રામ મધ ૨૦૦ મી.લી. સહજે ગરમ પાણીમાું ભોજન બાદ તરત જ પીિાથી એક-બે 

માસમાું શરીરમાું મેદની ઉત્પત્તી બુંધ થાય છે અને િધેલો મેદ ઓછો થાય છે.  

સ્્ળુતા અને ચરબી ઓછાું કરી શકાય તો લાુંબુું જીિન શક્ય બને.  

માત્ર મીઠુું નાખેલુું ચોખાનુું ગરમ ગરમ ઓસામણ જેટલુું ખાઈ શકાય તેટલુું દરરોજ ખાિાથી િજન ઉતરી જાય છે.  

એક મહીના સધુી ત્રીફળા ગગુળ અથિા મેદોહર ગગુળની બબ્બે ગોળી ભકુો કરી સિાર-સાુંજ લેિાથી અને રોજ રાતે્ર 

સતુી િખતે અડધીથી એક ચમચી ત્રીફળા ચણુદ અથિા હરડે ચણુદ લેિાથી તેમ જ સિાર-સાુંજ એક કીલોમીટર ઝડપથી 

ચાલવુું, ભખુ લાગે તેનાથી ઓછું જમવુું, અને મગ-ભાત અથિા મગની દાળ અને ભાત જ ખાિાથી મહીને પાુંચથી છ 

કીલો િજન ઘટે છે. જેટલુું િજન ઘટાડવુું હોય ત્યાું સધુી આ પ્રમાણે જ રહવે ુું.  

નીયમીત રુપે ગરમાગરમ સપુ પીિાથી િજન ઉતારિાના કાયદક્રમમાું ચમત્કારીક સફળતા મળે છે.  
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સ્ત્રીઓને ૨૨૦૦ અને પરુષોને ૨૫૦૦ કેલેરી ખોરાકની જરુર પડે. એનાથી િધારાના ખોરાકની ચરબી બને છે, જેથી 

િજન િધે છે.  

દરરોજ સિાર-સાુંજ ભોજન બાદ એક મોટા ગ્લાસ હુુંફાળા પાણીમાું એક આખુું લીંબ ુનીચોિી ધીમે ધીમે પી જિાથી 

શરીરનુું િજન ઓછું થિા લાગે છે. ગમે તે પરહજે હોય કે જે વ્યાધીમાું લીંબ ુનડતુું હોય તેમાું પણ આ ઉપચાર થઈ 

શકે છે.  

સિારે એક ગ્લાસ ઠુંડા પાણીમાું ચાર ચમચી મધ મેળિી પીિાથી અને આહારમાું તેલ, બટાટા, ઘી, ભાત િગેરે બુંધ 

કરિાથી અચકુ િજન ઉતરી જાય છે. (प्रभातकाले शिशिराम्बु पिबेन्मधुप्रयुक्तम ्|गणनाथोऽपि भवेत ्ककलास्थिेषः ‘ખદુ 

ગણપતી પણ હાડપીંજર થઈ જાય છે.’ એવુું આયિેુદમાું કહિેાયુું છે.)  

શદુ્ધ લાખનો ત્રણેક નાની ચપટી પાઉડર એક ગ્લાસ લીંબનુા શરબતમાું સિારે નરણા કોઠે નીયમીત લેિાથી શરીરનો 

મેદ ઓછો થઈ િજન ઘટે છે. આ ઉપચારની કોઈ આડઅસર નથી અને ગમે તે ઉંમરની વ્યક્તી આ ઉપચાર કરી શકે. 

તમારો સિારનો નાસ્તો ક્યારેય જતો ન કરો, બને તેટલો હલે્ધી નાસ્તો કરો અને જેમ જેમ હદિસ ઢળતો જાય તેમ 

તેમ તમારો ખોરાક ઓછો કરો 

સિારની શરૂઆત હાઈ ફાઈબર, લો ફેટ ખોરાકથી કરો અને હદિસ દરવમયાન જમિામાું આખ ુભાણુું જમો 

સાુંજે ખબુ જ લાઈટ કાું તો ભાખરી કે પછી ખીચડી લો 

હદિસમાું એક િખત લલિંબ ુપાણી કે પછી વિટામીન C એટલે કે મોસુંબી, નારુંગીનો જ્યસુ પણ લઈ શકો 

હદિસમાું 20-30 મીનીટ ચાલિાની કે કસરતની ટેિ પાડો 

જો ઓહફસમાું બેઠા બેઠા કામ કરિાનુું હોય તો દર 45 મીનીટે તમારી ચેર પરથી એક િખત જરૂર ઉઠો 

સતત બેસી રહિેાથી પણ ચરબીના થર જામે છે 

તમારા દરરોજના ખોરાકમાું િધ ુતળેલો ખોરાક ટાળો અને ફ્રુટ અને ગ્રીન િેજીટેબલનુું પ્રમાણ િધારો. 
 

(૪૨) લાુંબ ુજીિવુું હોય તો તમારા જમિામાું કેલેરીને કન્ટ્રોલમાું રાખો 
● ‘લાન્સેટ’ નામનુું લબ્રહટશ આરોગ્ય મેગેલઝન ૧૮૨૩માું આજથી ૧૮૭ િષદ પહલેાું એક સેિાભાિી આરોગ્યશાસ્ત્રીએ શરૂ 

કરેલુું. તેના છેલ્લા અંકમાું લખ્યુું છે કે ઉપભોગ એટલો િૈદ્યો છે કે માણસો અકરાુંવતયા બની ઢોરની માફક સ્િાદ માટે 

ખાય છે તેથી ભારતમાું ૨૦ ટકાના િેગે સ્્ળૂદેહી િધતા જાય છે. શહરેોમાું ૪૦ ટકા લોકો જાહડયા-પાહડયા છે. ભગિાન 

બદેુ્ધ કહલે ુું કે તમે માત્ર તમારી ભખૂ સુંતોષિા ઊણુું પેટ રાખી ખાઓ અને એિી રીતે ઉપભોગ કરો કે સનૃ્ષ્ટ હરીભરી 

રહ.ે 

● પતુંલગયુું ફૂલમાુંથી રસ ચસેૂ છે પણ ફૂલની સુુંગધને યથાિત ્રાખે છે તેમ પતુંલગયાની જેમ ઉપભોગ કરો. આજે 

જેની પાસે તનમનીયાું છે તેિા ભારતીઓ કે અમેહરકનોને ઉપભોગ કરીને પણ લાુંબ ુજીિવુું છે. તેિા લોકોને લપડાક 

મારતો લેખ ‘ન્ય ુસાવયન્ટસ્ટ’ નામના લબ્રહટશ હલે્થ-િીકલીમાું છપાયો છે. ઉપભોગના ચેસ્મ્પયનો જ્યાું જ ુંક ફૂડ અને 
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કોલાનાું પીણાું શોધાયાું છે ત્યાું તો ઉપભોગ કરીને પણ લાુંબ ુજીિિા માટેની જાદુઈ એલોપથીની દિાની હટકડી શોધ 

ચાલે છે. હા, તેમને મેજજક વપલ્સ ખાઈ લાુંબ ુજીિવુું છે સુંયમથી નહીં. 

● આિી ગાુંડી શોધનો લાુંબો અહિેાલ પસુ્તકરૂપે ડો.. ડેવિડ સ્ટીપએ ‘ધ યથુ પીલ સાવયન્ટસ્ટ એટ ધ બ્રીન્ક ઓફ એન 

એન્ટી એજજિંગ હરિોલ્યશુન’ નામનુું પસુ્તક લખ્યુું તે તાજેતરમાું મારો વમત્ર િાચકો માટે લાવ્યો છે. ‘ન્ય ુસાવયન્ટસ્ટ’ની 

પ્રબદુ્ધ ડો.લોરા કે્રવસડીએ વનસગોપચારકોને મનભાિતુું મથાળું લખ્યુું છે ‘ઇટ લેસ લીિ લોંગર!’ હા સકૂ્ષ્મ આહાર ચાિી 

ચાિીને ખાઓ. સિારે ભરપેટ નાસ્તા કરિાને બદલે સિારે કાું ભખૂ્યા રહો કે માત્ર મોસુંબી-સુંતરા કે શાકભાજીના રસ 

પીઓ. 

● ‘ધ યથુ પીલ’ના લેખક પણ આિી જ િાત તેની ભાષામાું કહ ેછે. પરુંત ુતે પાક્કા પવશ્ચમી માણસ છે એટલે તે લાુંબ ુ

જીિિાની કોઈ મેજજક વપલ શોધિા કેટલો પરુુષાથદ થયો છે અને થાય છે અને ટૂુંક િખતમાું તેિી જાદુઈ કેતસ્યલુ 

શોધાશે તેિી અબળખા રાખીને બે-ત્રણ હટકડીઓના નામ આપી દેિાના જ. એમ છતાું એક મનભાિન િાત તેની 

ભાષામાું લખે છે કે ‘લાુંબ ુજીિવુું હોય તો આહારમાું ‘કેલેરી હરન્સ્ટ્રકશન’ રાખો. 

● આપણા શહરેના ‘શૈલેશભાઈ’ કે રાજકોટના ‘રણછોડભાઈ’ કેલેરીમાું ઝાઝું સમજે નહીં પણ તે કેલેરી હરન્સ્ટ્રકશનનુું 

દેશી ભાષામાું ટ્રાન્સલેશન કરીએ તો સિારે દૂધના રગડા કે દૂધપાક જેિી ચા, ગાુંહઠયા, જલેબી અને બીજા અવત 

પૌન્ષ્ટક-ચરબીિાળા નાસ્તાને બદલે ગરીબ વશરામણ ખાઓ. કેલેરી હરન્સ્ટ્રકશનનુું િધ ુદેશી ટ્રાન્સલેશન કરીએ તો 

સિારે ઓછા ઘી-તેલિાળા અને ઓછા નમકિાળા ખાખરા ખાઓ કે મોરાહરબાપનુી જેમ બાજરાના રોટલાનુું વશરામણ 

કરો. પણ શહરેના લોકોએ તો પપૈયુું, ફળના રસ જ નાસ્તામાું લેિા જોઈએ. સિારે અનાજ નહીં જ નહીં. 

● અમરેલી-રાજકોટમાું રહીને વનસગોપચાર આચરનારા િૈદ્ય બી. િી. ચવ્હાણ જેઓએ સરકારી નોકરીમાુંથી વનવવૃત્ત 

લઈને ‘નો બે્રકફાસ્ટ તલાન’ની ઝુંબેશ ઉપાડીને પાુંચ લાખ લોકોને સિારે ચરબી ખડકાિનારા નાસ્તા સદુંતર બુંધ 

કરાિી છેક બપોરે ભોજન લેિાના તલાન આપી ઘણાના એલોપથીક દિાના ખચાદ બુંધ કરાવ્યા છે. રોગ સારા કયાદ છે. 

આપણી કહિેત છે કે ‘િાયુું ન કરે તે હાયુું કરે.’ તે પ્રકારે િૈદ્ય ચવ્હાણે તેના પાુંચ લાખ જેટલા ડાયેટ-કન્િરટેડ 

(આહારનુું ધમાાઁતર!) લોકોમાુંથી બે-ત્રણ દાખલા આતયા તે લબ્રહટશ સાતતાહીક ‘ન્ય ુસાવયન્ટસ્ટ’ની લેલખકા ડો.. લોરા 

કેવસડીને ગમે તેિા છે. પે્રમનો અને રોમાન્સનો ધરિ જ થતો નથી એટલે ગ્રીક દેિતા ઝયસુ પાસે અવિનાશી શરીર 

માુંગે છે. તેમણે એટરનલ લાઈફ માુંગી પણ વપ્રન્સ અનુંતકાળનુું યૌિન ન માગ્યુું. 

● આજે અમેહરકનો અને યરુોપીયનો દિાની દુકાને ગીરદી કરીને સાથે હોસ્સ્પટલોને મુંહદર બનાિીને તેમાું ખડકાય છે 

પછી લાુંબ ુતો જીિે છે પણ ઢોરની જેમ માુંદા માુંદા અને દિા આરોગતા જીિે છે. તેમને માટે ડો.. લોરા કેવસડી અને 

‘યથુ વપલ્સ’ના લેખક ડેવિડ ન્સ્ટપ-‘ઈટ લેસ લીિ લોંગર’નો મુંત્ર મકેૂ છે પણ એમાું હુું ઉમેરો કરુું છું કે કુદરતી આહાર 

લો, ભોજનમાું ૮૦ ટકા શાકભાજીના રસ, ફળો અને ફણગાિેલા કઠોળનુું ભોજન લો અને બાકીનુું િીસ ટકા જ રાુંધેલુું-

બાફેલુું (તળેલુું નહીં) ખાઓ. 

● પોતાના ઉપર પ્રયોગ કરીને િાુંચી િાુંચીને િૈદ્ય બનેલા કાહઠયાિાડના વનવતૃ્ત સરકારી અફસર િૈદ્ય ચવ્હાણે તો 

આખા ગજુરાત, મહારાષ્ટ્ર અને યપુીમાું ફરીને સિારના નાસ્તા સદુંતર છોડિા કહ્ુું તેમાું તેણે ચમત્કારીક પહરણામ 
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આણયાું છે. પ્રજાવપતા બ્રહ્નાકુમારીની સુંસ્થા જે સુંયમ વનયમના (બ્રહ્નચયદના પણ) પાઠ ભણાિે છે તેના ઉપક્રમે આ 

આહાર ક્રાુંવતની ઝુંબેશ ગાુંઠને પૈસે કરે છે. 

● દલક્ષણના મવુન િસિેશ્વરાએ ૮૫૦ િષદ પહલેાું કહલે ુું કે હક્કનુું કમાઈને અરધુું આરોગો તો તમે હક્કનુું જીિો છો. 

કમાયેલુું બધુું ખાઓ છો તે હરામનુું જીિો છો. તો આહાર બાબતની આ વથયરી ઘણાને ગળે ઊતરી છે. સરુતના હીરાના 

િેપારી મહને્દ્રભાઈ પટેલ હીરામાું ઘણુું કમાયા પણ સરુતી ખાણી-પીણી અને ઉજાગરા કરીને આંતરડા બગાડી ચકૂ્યા. 

તેમને આંગળીના િેઢા ખટેૂ એટલા રોગ થયા હશે. એ માટે રૂવપયા ૯ લાખ ડોક્ટરને આપી ચકૂ્યા. હોસ્સ્પટલોને પૈસા 

દેિા આઠ િીઘા જમીન િેચી. આખરે સિારનો નાસ્તો છોડયો. સાદો આહાર લીધો અને તુંદુરસ્ત થયા. 

● મુુંબઈનાું અલકાબહનેને ડાયાલબટીસ, બ્લડપે્રશર અને થાઈરોઈડની તકલીફ અને આજે એક છપો રોગ સ્ત્રીઓને થાય 

છે તે આખા શરીરે બળતરા થતી હતી. ડોક્ટરોએ રૂવપયા બે લાખ પડાવ્યા પણ રાહત ન થઈ તે આહાર ક્રાુંવતથી થઈ. 

લાઠી-દામનગરના ડોક્ટરને જ ડાયાલબટીસ ૧૫ િષદથી હતો. તેણે સિારનો નાસ્તો છોડી કાચાું શાકભાજી શરૂ કરતાું 

ડાયાલબટીસ ગાયબ થઈ ગયો. એક બીજા ભાઈ ‘કોમા’માું (બેભાન) આિી ગયા. બે-ત્રણ હોસ્સ્પટલોમાું ફેરવ્યા. ભાનમાું 

ન આવ્યા. તેમને ગળા િાટે બીલીપત્ર, રજકો, મીઠો લીમડો અને કોથમીર િગેરે લીલોતરી-િનસ્પવતનો રસ આપતાું 

ભાનમાું આિી ગયા! 

● હજી આપણે ‘ધ યથુ વપલ’ જે યૌિન ટકાિિાનાું જે વતકડમો અમેહરકાથી ભારત સધુી મોંઘાદાટ દિાની હટકડી રૂપે 

આવ્યાું છે તેની િાત કરિાની બાકી છે. મળૂ ભારતના ડો.. સરેુશ રતન ડેનમાકદની યવુન.માું કામ કરે છે. તેમણે જાહરે 

કયુું છે કે કેલેરી ઓછી હોય તેિો સુંન્યાસી જેિો આહાર લઈ સિારે કાુંઈ પેટમાું નાખ્યા િગર િધ ુને િધ ુિનસ્પવતનો 

રસ લેિાથી અને રાુંધેલો આહાર માત્ર ૨૦ ટકા લેિાથી જ િગર દિાએ બીમારી જાય છે. લાુંબુું જીિાય છે. 

(૪૩) તેલ માલલશ: 
સમજદાર લોકોએ તલ તેલ કે સરવસયા તેલથી માલલશ કરી વ્યાયામ કરિો જોઈએ. વનષ્ણાત યોગગરુુની દેખરેખ નીચે 

કરિામાું આિેલા યોગાસનો પણ શરીરને તુંદુરસ્ત રાખિામાું મદદ કરે છે. શૌચાહદ પતાવ્યા પછી તેલ માલલશ કરિી. 

માલલશ માટે તલ તેલ ઉત્તમ મનાય છે. આમ છતાું વશયાળામાું સરવસયુું તેલ પણ ચાલે. સરસિ ગણુમાું ગરમ છે તેથી 

તેનુું તેલ શરીરને ગરમી આપે છે. તેલને ગરમ કરી તેમાું થોડુું વસિંધાલણૂ ઉમેરી હ ૂુંફાળું હોય ત્યારે જ માલલશ કરિી. 

માથામાું, પગના તલળયે અને કાનના મળૂમાું માલલશ ખાસ કરિી. વશયાળામાું ચામડી લખૂી થતી હોય છે. તેલ 

માલલશથી ચામડી સકૂોમળ બને છે. ત્િચાના વછદ્રો દ્વારા અંદર ઉતરેલુું તેલ શરીરને પષુ્ટ તથા ચામડીને સુુંિાળી 

બનાિે છે. તેલ માલલશનો સૌથી મહત્િનો ગણુ એ છે કે તે સ્્ળૂ શરીરને પાતળું અને સકુલકડી શરીરને પષુ્ટ બનાિે 

છે. તેલ માલલશથી શરીર પર એકઠો થયેલો િણજોતો મેદ ઘટે છે. અને માુંસ તથા સ્નાયનેુ પોષણ મળતુું હોિાથી 

શરીર સદુ્રઢ અને પષુ્ટ બને છે. વશયાળામાું માલલશ કરી લીધા પછી જ કસરત કરિી. કસરત પરૂી થયા પછી ગરમ 

પાણીથી સ્નાન કરવુું. 
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(૪૪) કહિેતો અને ટુચકા: 
● આંખે પાણી દાુંતે લણૂ, પેટ ના ભરો ચારે ખણૂ, મસ્તકે તેલ, કાને તેલ, રોગ તનના કાઢી મેલ  

● ઉનાળે કેરી ને આમળા ભલા, વશયાળે સુુંઠ, તેલ ભલા,  ચોમાસે ભલા, વત્રફલા જાણી જો બારે માસ  

● ઉનાળો જોગીનો, વશયાળો ભોગીનો, ચોમાસ ુ રોગીનુું, વમતાહારી આચાર સુંહહતા જે પાળે દદદ  ના લે કોઈનુું  

● બાજરીના રોટલા ખાય જો , હોઈ ભલે કો ઘરડા, વમતાહારે લે થા જિાન  

● રોટલા,કઠોળને , ખાનારની તબીઅત તાજી રાતે ખાય તે રહ ેન  રાજી    

● દૂધ-સાકર, એલચી, િરીયાળી ને દ્રાક્ષ ગાનારા સૌ ખાય  

● આદુ રસ મળિી, ચાટે પરમ ચતરુ શ્વાસ ,શરદી, િેદના, ભાગે જરૂર   

● ખાુંડ,મીઠુું અને સોડા એ સફેદ ત્રણ ઝેર કહિેાય, વનત ખાિા પીિામાું એ વિિેક બદુ્ધદ્ધથી જ લેિાય  

● કજીયાનુું મળૂ હાુંસી અને રોગનુું મળૂ ખાુંસી  

● હહિંગ,મરચુું ને આમલી ને સોપારી ને તેલ, જો ખાિાનો શોખ હોઈ તો પાુંચેય િસ્ત ુમેલ  

● લીંબ ુકહ ેહુું ગોળ ગોળ ,ભલે રસ મારો છે ખાટો, મારુું સેિન જો કરો તો વપત્ત ને મારુું લાતો  

● મગ કહ ેહુું લીલો દાણો ને મારે માથે ચાુંદુ, બે ચાર મહીને પે્રમે ખાય તો માનસ ઉઠાડુું  માુંદુ  

● આમલીમાું ગણુ એક છે,અિગણુ પરુા ત્રીસ લીંબમુાું અિગણુ એક નહીં,  ગણુ છે પરુા િીસ  

●કારેલુું કહ ેહુું કડવુું ને મારે માથે ચોટલી, જો ખાિાની મઝા પડે તો ખાજે રસ-રોટલી  

● સિદ રોગોના કષ્ટોમાું ઉત્તમ  ઔષધ ઉપિાસ ન હોઈ જેનુું પેટ સાફ, તેને ભોજન આપે ત્રાસ 

 

(૪૫) બજારમાું મળતી આયિેુહદક દિાઓ અને તેના ઉપયોગો: 
 (૧) બ્રાહ્મીિટી : મગજના જ્ઞાનતુંતઓુ પર લચિંતા, કામનો બોજો ભણિાનો બોજો, ડીપે્રશન બાળક, િકીલ, જજ, ડો, 

વધૃ્ધ, માુંદગી પછીની નબળાઈ િખતે સાદી બ્રાહ્મીિટી તેમજ સિુણેયકુત બાહ્મીિટી. 

(ર) પ્રબોધક િટી : માથાના દુાખાિા, શરદી, સળેખમ, ગેસના દબાણને હળવુું કરે છે, શરીર - મનને ચેતનિતુું 

ઉત્સાહહત બનાિે છે, ખાુંસી, ઝીણો તાિ અશહકત અને કબજીયાત દૂર કરે છે. લોહીના ઉંચા કે નીચા દબાણને ૧૦ 

મીનીટમાું કામ કરે છે. 

(૩) જિાહર મોહરા : ઉત્તમ હાટેટોનીક, મસ્સ્તક પૌન્ષ્ટક, હૃદયની કમજોરી, હાટેએટેક આિિાની શરુઆત કે બાદમાું, 

નાડીની કમજોરી, ગભરામણ થિી, રકતદબાણ એકદમ િધી કે ધટી જવુું, કમજોરીથી થોડુું ચાલિાથી શ્વાસ ભરાઈ 

જિો, સ્મરણશહકત ઓછી થિી, નકામા વિચારો આિિા, થોડા વિચારથી મગજ થાકી જવુું, વિરોધ થતાું ઉ્કેરાઈ જવુું, 

ગરમ થવુું ગેરે માટે અકસીર દિા. 

(૪) સિુર્ મકરધ્િજિટી : શતગણુ - ઉત્તમ જ ુંતધુ્ન, વિષપભાિ-નાશક, હૃદયને બળ આપનાર, િાણીને સ્સ્થરને શદુ્ધ 

કરનાર, પ્રજ્ઞા, િીયે, સ્મરણશહકત અને કાુંવતને િધારનાર, ક્ષય, ધાતકુ્ષીણતા,જીણેજિર,વત્રદોષ જ્ઞાનતુંતનુી નબળાઈ, 

િાતિાહહનીઓમાું, ક્ષોભ,ફેફસાની કમજોરી, પેટના રોગો, પાડુું, કમળો, પ્રસવૂતના રોગો માટે અકસીર છે. 
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(પ) સિુણદ મકરધ્િજિટી : ષોડ્ષગણુ - ઉત્તમ ટોનીક, આંતરડા, ફેફસાું હૃદય, મતૂ્રાશય િગેરે અિયિોને શહકત આપે 

છે અને મગજનાું જ્ઞાનતુંતઓુને શહકત આપી યાદશહકત િધારે છે. શરીરનુું િજન, બળ અને રુંગ ઉધાડે છે. એલોપથીક 

ઈન્જેક્ષનના રીયેકશન, ઈલેદ્રીકશોક, આકસ્સ્મક સુંજોગોમાું હૃદય નબળું પડતાું, બેહોશી િખતે ગોળીિાટી પ્રિાહી સાથે 

ગળામાું રેડી દેવુું. પેટમાું પહોંચાડિાથી તે જ ક્ષણે હરએક્ષન પાછું પડે છે. દદી બચી જાય છે. સચોટ રસાયન છે. 

(૬) સિુણદ યકુત મકુતાહદિટી : બાળકોના બાલશોષ, જીણેજિર, બાળકોનુું ગળી જવુું, પાડુુંરોગ, અપચો, આફરો, ઉલ્ટી, 

ઝાડા થઈને દૂધ નીકળી જવુું, ખાુંસી, સ્કવૂતેનો અભાિ, મોં આિવુું, ગાઢો પેશાબ, બાળકને નીરોગી અને બળિાન 

બનાિે છે. 

(૭) સ્પે. -િસુંતકુસમુાકર રસ : ડાયાબીટીસ - મધપુ્રમેહની આ અકસીર દિા છે. જૂના ડાયાબીટીસના ઉપદ્વિથી થયેલ 

હૃદય વિકાર, શ્વાસ, પ્રમેહ વપટીકા (cerbuncle ) કાસ, મચૂ્છો, ઈન્ન્દ્રય, દૌબદલ્ય, સહજે વિચાર આિતાું જ િીયેસ્ત્રાિ થઈ 

જિો, નપુુંસકતા, મતૂ્રવપિંડની વિકવૃત, યાદશહકત ધટી જિી, ભ્રમ, અવનદ્રા, િાજીકરણ અને સ્તુંભનનો ગણુ સારા 

પ્રમાણમાું છે. પણ ઉતે્તજક નથી. કુંઈ િાગે ને લોહી નીકવ્યા કરે અને જલ્દી બુંધ ના થાય તો તરુત ફાયદો કરે છે. 

સોજાયકુત સાુંધાના દુાખાિામાું આ ઔષધ ટૂુંક જ સમયમાું જ ચમત્કાહરક પહરણામ બતાિે છે. 

(૮) િસુંત વમશ્રણ : જીણદજિર, ધાતગુતજિર, વિષમજિર, અવતસાર, ક્ષય, અશે, તાિ, મુંદાસ્ગ્ન, શળૂ, િાતરોગ, 

પ્રદર, રકતાશે, નેત્રરોગ, રસિાહહની અને રસોત્પાદક વપિંડમાું વિકાર થાય છે.ત્યારે આ રસાયન અમતૃ સમાન ગણુ કરે 

છે. પાતળા ઝાડા, કબજીયાત અને હફકાશ આનાથી સત્િરે મટે છે. 

(૯) િૈક્રાન્ત યોગ : આ ઔષધ રત્રીઓ નુું પરમ વમત્ર છે. પ્રજનન સુંસ્થાન અને સમગ્ર શરીર માટે પૌન્ષ્ટક રસાયન છે. 

શીતિીયદ, િાત-વપત્ત શામક, વિષધ્ન, સગભાદ પ્રસતૂા, િુંધ્યા અને પ્રદર પીહડત રત્રીઓ માટે સૌમ્ય અને વનભદય ઔષધ 

છે. ગભાદશયને બીજાશયના રોગો, શરીરમાું બળ અને સ્કવૂત િધે છે. સુંતાન ઈચ્છક રત્રીને બાળક પ્રાતત થાય છે. 

(૧૦) બહૃદ્ સિુણદ િસુંતમાલતી : સિે રોગો માટે િસુંતમાલતી સચૂિેલી છે. આ રસાયનમાું જ્ઞાનતુંત ુથી માુંડી ને 

સકુ્ષ્મમાું સકુ્ષ્મ અિયિ સમહૂોને શહકત આપિાનો મહત્િનો ગણુ છે તેથી અંદરના અિયિોની અવશકતથી ઉત્પન્ન 

થનારા બધા જ રોગોમાું િપરાય છે. વશયાળામાું ખાસ િાપરિા યોગ્ય ભયુંકર રોગ કે લાુંબી બીમારીમાુંથી ઉઠયો હોય 

ત્યારે રોગ સાથે લડતાું લડતાું થાકી ગયો હોય. શરીરની બધી ધાતઓુ ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય છે. રોગ પ્રવતકારક શહકત 

ધટી ગઈ હોય છે, શરીર વનસ્તેજ અને અશકત થઈ ગયુું હોય. ખોરાક લેિાતો ન હોય, પચતો ન હોય, એિી સ્સ્થતી માું 

જઠરાસ્ગ્નને ધીમે ધીમે પ્રહદતત કરે છે. પાચકરસની ઉત્પવત્ત અને હક્રયા સારી રીતે કરે છે. ધાતઓુનો અસ્ગ્ન પણ 

બળિાન બનાિે છે, શરીરનુું ઓજ, તેજ િધે છે. રુંગ સુુંદર બને છે. જ ુંત,ુ ક્ષયની શરુઆતમાું, કુંઠમાળ, શરીરના બીજા 

ભાગમાું, બગલ, પેટ, થાળામાું ગાુંઠ થઈ પાણી ઝરવુું, ઝીણો તાિ, ભયુંકર સકૂી ખાુંસી, રૃક્ષતા, અશહકત, માુંસક્ષીણતા 

હાથ-પગ સકૂાઈને લાકડી જેિા થઈ જિા માટે અકસીર દિા છે. 

(૧૧) શ્વાસકાસ લચિંતામલણ રસ : હૃદય વિકાર જન્ય તમકશ્વાસ, નાડી તાલમાું વિકતૃી, છાતીમાું દબાણ, શ્વાસાિરોધ, 

શ્વાસ લેિામાું વ્યાકુળતા ફીણિાળો કફનો સ્ત્રાિ, આંવશક મતૂ્રાિરોધ, શ્વાસમાું દાહ, ખાટા ઓડકાર, અવતશય ધમૂ્રપાન 
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કરનારાઓની છાતી કફથી ભરેલી રહ ેછે. ફેફસામાું ચાુંદા પડી જાય છે. િધ ુપડતા ઉપિાસ, માવનસક લચિંતામાું અકસીર 

દિા. 

(૧ર) ગગુળ ગહુટકા : આંઋદ્ધદ્ધની અકસીર દિા, સારણગાુંઠ, ઉદરશળૂ, કબજીયાત, પેટની શળૂ મટાડી આંતરડાને સબળ 

અને યોગ્ય રીતે કામ કરતાું કરે છે. 

(૧૩) કર કચિટી : કવૃમદોષ, કવૃમજન્ય તાિ, અપચાજન્ય તાિ, મુંદ જીણેજિર, પેટમાું દુાખાિો આફરો, ઉલ્ટી, 

અવતસાર, મળાિરોધ, અસ્ગ્નમાુંધ, કવૃમના લીધે પાુંડુત્િ, સોજા અને વનબેળતા દૂર કરનાર. 

(૧૪) કુષ્ઠ હર : કોઢની અકસીર દિા છે. સહાયક ઔષધ સાથે ધીરજપિેૂક સેિન કરિાથી હઠીલુું દદે મળૂમાુંથી મટે 

છે. 

(૧૫) સ્નાનરજ : ત્િચાને સુુંિાળી બનાિે છે. શરીરનો િણદ સધુારે છે. ત્િચાદોષ દૂર થઈ ઝડપથી રોગ મટે છે. ખોટી 

ગરમી બળતરા શરીરની દૂર કરે, આખો હદિસ સખુડ ને ખસની સગુુંધથી મનને પ્રફુક્લ્લત કરે છે, ઉત્તમ સૌંદયે િધેક 

છે. ધસીને ન્હાિાથી શરીર હલકુું થઈ જાય છે. પરસેિાની દૂગદધ ઓછી કરે છે. 

(૧૬) ગડુુચ્યાહદિટી : મેલેહરયા, ટાઢીઓ તાિ, એકાુંતહરયો અને ચોથીઓ તાિ, સતત રહતેો તાિ િષમજિરનો નાશ 

કરનાર બરોળની વકૃ્ધ્ધ, મુંદાક્ન્ગ, વનસ્તેજતા, ઈન્ફલ્યએુન્ઝા, આમિાતજિર, જીણેજિરમાું ખબૂજ સારુું પહરણામ આપે 

છે. 

(૧૭) સુંશમની ગહુટકા : જીણદજિર, પાુંડુુંરોગ,ખાુંસી, પ્રદર, ધાતસુ્તાિ, અશહકત ને ક્ષયની શરુઆતની અિસ્થામાું ઉત્તમ 

ફાયદો કરે છે. તે રસાયન ગણુ ધરાિે છે. 

(૧૮) શામક : આયાેુિેદનુું આ એન્ન્ટબાયોહટક છે. કોઈપણ ઔષધનુું રીએક્ષન - ખુંજિાળ બળતરા, ફોલ્લીઓ થઈ 

જિી, ચામડી અને મોંનો રુંગ લાલ થઈ જિો, વપત્ત પ્રકોપનાું લક્ષણો દેખાય ત્યારે તરુત જ આ દિા અકસીર પહરણામ 

આપે છે. 

(૪૬) રસોઇ માટેની અગત્યની હટતસા 

ગલુાબજાુંબનુી ચાસણી ઠુંડી થયા પછી તેમાું ૬-૭ ટીપાું કેિડાનુું એસન્સ ભેળિો. તે પછી તેમાું ગલુાબજાુંબ ુનાખો. 

ભીંડા િધારે સમય તાજાું રહ ેએ માટે તેના પર સરવસયુું લગાિી દો. 

ભોજનને િારુંિાર ગરમ કરિાથી તેમાું રહલેા પૌન્ષ્ટક તત્ત્િો નાશ પામે છે.  

માખણ લાુંબા સમય સધુી પડી રહ ેતો તેમાુંથી િાસ ન આિે તે માટે તેમાું ચપટી ખાિાનો સોડા ભેળિી થોડી િાર 

પાણીમાું રાખી મકૂો. 

ટામેટાને તાજા રાખિા માટે તેના ટોપકા પર સહજે મીણ લગાિી દેિાથી તે પોચા નહીં પડી જાય. 

લીલાું મરચાુંના ડીંહટયા તોડી તેને ડબ્બામાું ભરી હફ્રજમાું મકૂી રાખિાથી િધ ુસમય તાજાું રહશેે. 
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કેસરની સગુુંધ અને રુંગ િધારે સારા આિે એ માટે તેને ગરમ પાણી કે દૂધમાું દસ વમવનટ પલાળી રાખો. 

કેકના વમશ્રણમાું લીંબનુો રસ નાખિાથી કેક િધારે સ્પોન્જી અને સ્િાહદષ્ટ બનશે. 

આદુું લાુંબા સમય સધુી તાજુ ું રહ ેએ માટે તેને પાણી ભરેલી બરણીમાું રાખી ફ્રીજમાું મકૂો. 

લીલાું ટામેટાુંને બ્રાઉન પેપર કે છાપાુંમાું લપેટીને રાખિાથી તે ઝડપથી પાકી જશે.  

દૂધ બળી ગયુું હોય તો તેમાું ચપટી મીઠુું નાખી દેિાથી બળી જિાની િાસ નહીં આિે. 

ચણાના લોટના લાડુ બનાિતી િખતે તેમાું ઝીણો રિો પણ શેકીને ભેળિી દેિાથી લાડુ િધારે સ્િાહદષ્ટ લાગશે. 

મસાલાને ટ્રાન્સપરન્ટ કાચની બરણીમાું ભરિાથી તે દે"ખાિમાું સારા લાગે છે ઉપરાુંત તે હાથિગા રહ ેતેિી રીતે 

રાખો. 

ખીર બનાિતી િખતે ચોખા બફાઇ જાય ત્યારે તેમાું સહજે મીઠુું નાખિાથી ખાુંડ ઓછી નાખિા છતાું તે સ્િાહદષ્ટ 

લાગશે. 

ખમણ બનાિતી િખતે તેમાું સાઇહટ્રક એવસડ અને ખાિાનો સોડા ભેળિિાથી તે એકદમ પોચા અને જાળીિાળા બનશે. 

સાબદુાણાની ખીચડી પર ફરાળી મસાલો ભભરાિિાથી તે િધારે સ્િાહદષ્ટ લાગે છે. 

કોબીજનુું શાક થઇ જાય ત્યાર બાદ તેમાું શેકેલા સીંગદાણા ભેળિિાથી શાકનો િધારે સારો સ્િાદ આિશે. 

ગલુાબજાુંબનુી ચાસણી ઠુંડી થયા પછી તેમાું ૩-૪ ટીપાું કેિડાનુું એસન્સ ભેળિી પછી તેમાું ગલુાબજાુંબ ુનાખો. 

પરૂીનો લોટ બાુંધતી િખતે તેમાું મોણની સાથે બે બાફેલા બટાકાુંનો છૂુંદો ભેળિિાથી તે મલુાયમ બનિાની સાથે તેલ 

પણ ઓછું િપરાશે.  

પાપડ, ખાખરા િગેરેને કાચ કે તલાન્સ્ટકના એરટાઇટ કન્ટેનરમાું રાખિાથી ભેજ નહીં લાગે.  

મલાઇમાુંથી ઘી બનાિતાું પહલેાું તપેલીને સહજે તેલ લગાિી અને પછી મલાઇ ગરમ કરિાથી તે તપેલીમાું ચોંટશે 

નહીં. 

દાળ કે શાક બળી જિાને કારણે આિતી િાસને દૂર કરિા તેમાું ટામેટુું સમારીને નાખવુું. 

શાક અને ફળને એક જ થેલી કે િાસણમાું રાખિા નહીં કેમ કે તેથી તે ઝડપથી સડી જાય છે. 
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લીલાું શાકભાજી િાસી થઇ ગયા હોય તો ઠુંડા પાણીમાું એક-બે લીંબનુો રસ નાખી તેમાું પલાળી રાખિાથી તાજા થઇ 

જશે. 

રોટલીના લોટને બે-ત્રણ હદિસ ફ્રીજમાું રાખિા માટે તેમાું મીઠુું ન નાખવુું અને લોટ બુંધાઇ ગયા પછી તેલિાળો હાથ 

લગાિી બટર પેપરમાું િીંટાળીને રાખો. 

લીંબ ુસકૂાઇ ન જાય એ માટે તેના પર મીણબત્તી સળગાિી મીણનુું પાતળું પડ ચડાિી દેિાથી લીંબ ુઘણા હદિસો સધુી 

તાજા રહશેે. 

કોફીની બોટલ ફ્રીજમાું રાખિાથી કોફીમાું ગઠ્ઠા બાઝી નહીં જાય અને લાુંબા સમય સધુી સારી રહશેે. 

બટાકાુંને બેક કરતાું પહલેા િીસ વમવનટ અગાઉ મીઠાિાળા પાણીમાું બોળી રાખી પછી ઓિનમાું મકૂો. ઝડપથી બેક 

થઇ જશે. 

લીમડાને વસલ્િર ફોઇલમાું લપેટીને રાખિાથી તે એક મહહના સધુી તાજો રહશેે. 

બરફની ટે્ર ફ્રીજરમાું ચોંટી જતી હોય તો તેની નીચે મીલણયુું રાખિાથી ચોંટશે નહીં. 

કાચના ગ્લાસ હફટ થઇ ગયાું હોય તો તેને એક હદિસ ફ્રીજમાું રાખી મકૂો. બીજા હદિસે તે સહલેાઇથી છૂટાું પડી જશે. 

કાકડીને અલગ અલગ છાપાુંના ટુકડામાું િીંટાળીને ફ્રીજમાું રાખિાથી તે આઠ-દસ હદિસ સધુી તાજી રહશેે. 

શાકની ગે્રિી, કરી, ખીરને ઝડપથી ઘટ્ટ બનાિિા માટે તેમાું કાજુનો પાઉડર ભેળિો. 

સમોસા, ભજજયાું િગેરે તળતી િખતે તેલમાું એક ચમચો વિનેગર નાખિાથી તેલ ઓછું િપરાય છે. 

માખણમાુંથી ઘી બનાવ્યા પછી એ ઘી લાુંબો સમય તાજુ ું રાખિા તેમાું એક ચમચી મેથીના દાણા નાખી રાખો. 

મધની બોટલમાું ત્રણ-ચાર મરી નાખી રાખિાથી તેમાું કીડીઓ ચડશે નહીં.  

સમારેલા ફળને ખાુંડિાળા પાણીમાું રાખિાથી તે કાળાું નહીં પડે. 

લીંબનેુ મીઠા સાથે રાખિાથી તે લાુંબા સમય સધુી તાજુ ું રહ ેછે. 

માખણમાુંથી િાસ આિતી હોય તો તેને થોડી િાર ખાિાનો સોડા નાખેલા પાણીમાું રાખી મકૂો. 

પાપડ, ખાખરા િગેરેને કાચ કે તલાન્સ્ટકના એરટાઇટ કન્ટેનરમાું રાખિાથી ભેજ નહીં લાગે.  
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ચોમાસામાું પાપડ હિાઇ ન જાય એ માટે તેને ઓિનમાું બેક કરી, પોલીવથલીનમાું પેક કરી દાળ કે શાકની તપેલી પર 

મકૂી રાખો. 

સમોસા તળિાને બદલે બેક કરિાથી તેલ ઓછું િપરાિાની સાથે તે એકદમ હક્રસ્પી બનશે 

ઠુંડકિાળા િાતાિરણમાું દહીં ઝડપથી જામે એ માટે તેને ગરમી લાગે એિી જગ્યાએ મકૂો 

મગની દાળ િધી હોય તો તેને ફેંકી ન દેતાું તેમાું થોડો લોટ ઉમેરી ખાખરા બનાિી લો. 

કાજુ, બદામ, અખરોટ િગેરે સકૂા મેિાને સમારતાું પહલેા અડધો કલાક ફ્રીજમાું રાખી પછી ગરમ છરીથી સમારો. 

કોફી િધી હોય તો તેને બરફની ટે્રમાું ભરી ફ્રીજમાું મકૂી દો. કોફીના આ કયબૂ ફરી જયારે કોફી બનાિો ત્યારે 

ઉપયોગમાું લઇ શકાય. 

દૂધ ગરમ કરતી િખતે તેમાું સહજે સોહડયમ બાયકાબોનેટ નાખિાથી તેને પછી ફ્રીજમાું નહીં મકૂો તો પણ બગડશે 

નહીં. 

દહીં લાુંબા સમય સધુી તાજુ ું રહ ેએ માટે તેને પાણી ભરેલી તપેલીમાું રાખો અને રોજ તેનુું પાણી બદલતાું રહો. 

ચારોળી િાસી થઇ ગઇ હોય તો તેને ઓિનમાું બે વમવનટ બેક કરિાથી તે ફરી તાજી અને ઉપયોગમાું લેિા લાયક 

બની જશે. 

કારેલાુંન ુું શાક ઓછું કડવુું લાગે એ માટે કારેલાુંમાું ઊભો ચીરો મકૂી ઘઉના લોટમાું મીઠુું અને દહીંની પેસ્ટ બનાિી તેનાું 

પર લગાિો. અડધો કલાક રહિેા દઇ તેનુું શાક બનાિો. 

લીંબ ુકે મોસુંબી કડક થઇ ગયાું હોય, તો તેને પાુંચ-દસ વમવનટ ગરમ પાણીમાું રાખિાથી તેમાુંથી સહલેાઇથી અને 

િધારે રસ નીકળશે. 

દૂધ ગરમ કરતી િખતે તપેલીના તલળયે ચોંટે નહીં એ માટે પહલેાું સહજે પાણી રેડો. 

કોઇ પણ સલાડમાું એક મઠુ્ઠી મગની પલાળેલી દાળ ભેળિિાથી તે િધારે સ્િાહદષ્ટ અને પૌન્ષ્ટક બનશે. 

બદામની છાલ સરળતાથી કાઢિા માટે તેને થોડીિાર સધુી ગરમ પાણીમાું પલાળી રાખો. 

ખાુંડના ડબ્બામાું કીડીઓ ન ચડે એટલા માટે ૩-૪ લવિિંગ મકૂી રાખો. 
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શાકભાજી સમારતી િખતે લાકડાના પાહટયાનો ઉપયોગ કરો. ઘણી મહહલાઓ તલાન્સ્ટકના પાહટયાનો ઉપયોગ કરે છે. 

આમ કરિામાું ઘણી િાર તલાન્સ્ટકના સકુ્ષ્મ કણો સમારેલા શાકભાજીમાું જતા રહ ેછે. જયારે લાકડાુંના પાહટયામાું આવુું 

થિાની શકયતા રહતેી નથી. 

લસણ ફોલતાું પહલેાું લસણની કળીઓને નિશેકા પાણીમાું પલાળી રાખિાથી તેના ફોતરાું સહલેાઈથી નીકળશે. 

લીલા કે લાલ મરચાને લાુંબા સમય સધુી ફે્રશ રાખિા માટે પહલેાું તેના ડીંહટયા કાઢી નાખો. 

દૂધ ગરમ કરતી િખતે તે ઉભરાય નહીં, તે માટે તપેલીની હકનારી પર સહજે ઘી લગાિો. 

મેંદો લાુંબા સમય સધુી સારો રહ ેએ માટે તેને જે ડબ્બામાું ભરો, તેના ઢાુંકણામાું ડુુંગળી ઘસો. 

કેળાની િેફર બનાિતાું પહલેાું કેળાને છાશ ભેળિેલા પાણીમાું પાુંચ વમવનટ રાખિાથી તે કાળા નહીં પડે. 

લોટના ડબ્બામાું તમાલપત્ર રાખિાથી તેમાું ભેજ નહીં લાગે. 

ભજજયાું, પકોડા તળીને સિદ કરતી િખતે તેના પર ચાટમસાલો ભભરાિિાથી િધારે સ્િાહદષ્ટ લાગશે. 

ફણગાિેલા કઠોળને ફ્રીજમાું મકૂતાું પહલેાું તેમાું એક ચમચી લીંબનુો રસ ભેળિી દેિાથી તેમાું િાસ નહીં આિે. 

ટામેટાુંની છાલ સહલેાઇથી કાઢિા માટે તેના પર તેલ લગાિીને શેકો. 

ખીર બનાિતી િખતે ચોખા બફાઇ જાય એટલે તેમાું સહજે મીઠુું નાખિાથી તે િધારે ટેસ્ટી લાગશે. 

પરોઠાના લોટમાું બાફેલા બટાકાુંન ુું છીણ અને એક ચમચી અજમો ભેળિો. 

ભેજિાળા િાતાિરણમાું મીઠાને ભેજ ન લાગે તે માટે તેમાું સહજે કોનદફલોર નાખી દો. 

લસણ છોલતા પહલેા તેને એક કલાક પહલેા ઠુંડા પાણીમાું પલાળી દો. સહલેાઇથી છોલી શકાશે. 

સપૂ કે ગે્રિીમાું નાખિા માટે ક્રીમ કે મલાઇ ન હોય, તો માખણ અને દૂધ વમકસ કરીને નાખો. 

દૂધની ઘટ્ટ મલાઇ મળે એ માટે તેને ગરમ કયાદ પછી તપેલીને પાતળા કાપડથી ઢાુંકીને આખી રાત ફ્રીજમાું રાખી મકૂો. 

બે્રડ એકદમ પોચી હોય અને તેના પીસ કરિાનુું ફાિત ુું ન હોય તો ચતપનેુ થોડી િાર માટે ગેસની આંચ પાસે રાખી 

પછી તેનાથી બે્રડના ટુકડા કરો. 

પરૂી િધારે સ્િાહદષ્ટ બને એ માટે તેના લોટમાું થોડો રિો ભેળિો. 

રોટલી નરમ અને સરસે ફૂલે તે માટે લોટમાું અડધી ચમચી બેહકિંગ સોડા નાખો. 
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લબન્સ્કટના ડબ્બામાું તલળયે બ્લોહટિંગ પેપર પાથરી પછી લબન્સ્કટ ભરિાથી તે લાુંબા સમય સધુી તાજા રહ ેછે. 

મરચાુંના ડબ્બામાું હહિંગના થોડા ટુકડા રાખિાથી મરચાુંનો રુંગ નહીં બદલાય. 

િેલણ સાથે રોટલી ચોંટી જતી હોય તો િેલણને થોડી િાર ફ્રીજમાું રાખી મકૂો. 

પનીરને થોડા હદિસ સધુી તાજુ ું રાખિા માટે તેને બ્લોહટિંગ પેપરમાું િીંટાળી ફ્રીજમાું રાખો. 

કોથમીર કે ફૂદીનાના પાનને ગ્રાઇન્ડ કરી તેનો પાઉડર શાક કે દાળમાું ઉપયોગ કરો. 

નાલળયેરની કાચલી ઝડપથી નીકળી જાય તે માટે તેને અડધો કલાક પાણીમાું પલાળી રાખો. 

શાકની ગે્રિી કે કરીમાું મીઠુું િધારે પડી ગયુું હોય તો તેમાું થોડો ચોખાનો લોટ વમકસ કરો. ખારાશ ઓછી લાગશે. 

જો દહીં ખાટુું થઇ ગયુું હોય તો તેમાું ચાર કપ પાણી રેડી અડધા કલાક બાદ ઉપર તરી આિેલુું બધુું પાણી વનતારી 

લેિાથી દહીં ખાટુું નહીં લાગે. 

અનાજ, કઠોળ ભરતી િખતે તેમાું લીમડાના થોડા પાન, હળદરના ટુકડા કે લસણની કળીઓ રાખિાથી અનાજમાું 

જીિાત નહીં થાય. 

બટાકાું બાફતાું પહલેાું પાણીમાું થોડો વિનેગર ભેળિિાથી તે િધારે ઝડપથી બફાઇ જશે. 

દાળ ખાિાને લીધે ગેસની તકલીફ થતી હોય તો દાળ બાફતી િખતે તેમાું થોડુું તેલ અથિા લસણ નાખી દો. 

લીલા ચણા અથિા િટાણા બાફતી િખતે તેમાું ખાુંડ નાખિાથી તેનો લીલો રુંગ યથાિત રહ ેછે. 

રોટલી માટે લોટ ગ ૂુંદતી િખતે બે ચમચી દૂધ, ઘી કે મલાઈ મેળિી દેિાથી રોટલી એકદમ પાતળી બનશે. 

ભીંડાનુું શાક બનાિતી િખતે તેમાું એક ચમચી દહીં નાખિાથી તેની ચીકાશ ઓછી થશે. 

મેળિણ ન હોય તો ગરમ દૂધમાું લીલા મરચાું નાખિાથી પણ દહીં જમાિી શકાય છે. 

ભાત બનાિતી િખતે તેમાું લીંબનુા રસના ટીપાું નાખિાથી ભાત એકદમ સફેદ રુંગનો બનશે. અને તેમાું એક ચમચી 

તેલ કે ઘી નાખિાથી દાણા અલગ-અલગ રહશેે. 

ફલાિરનુું શાક બનાિતી િખતે એમાું બે ચમચી દૂધ ઉમેરિાથી ફલાિર ચડી ગયા પછી પણ સફેદ રહ ેછે. 

પરૂીનો લોટ પાણીથી બાુંધિાને બદલે દહીંથી બાુંધિાથી પરૂી પોચી થશે. 

મીઠા સક્કરપારા બનાિિાના મેંદામાું થોડુું મીઠુું ભેળિિાથી સક્કરપારા સ્િાહદષ્ટ લાગશે. 
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ચણા પલાળતાું ભલૂી ગયા હોિ તો તેને બાફતી િખતે તેની સાથે કાચા પપૈયાના બે-ચાર ટકૂડા મકૂી દો તો ચણા 

જલ્દી બફાશે. 

લબન્સ્કટ પર દૂધ લગાિી ધીમા તાપે ઓિનમાું રાખિાથી લબન્સ્કટ કડક, તાજા અને કરકરા થશે. 

િેફરને છૂટી કરિા કેળાું-બટાટાની કાતરી પર મીઠાના પાણીનો છુંટકાિ કરિો અને પછી તળિી. 

દાળ-ઢોકળી બનાિતી િખતે ઢોકળીને કાચી-પાકી શેકીને દાળમાું નાખિાથી તે ચોંટશે નહહ. 

પાણીપરૂીની પરૂી બનાિતી િખતે ઝીણા રિામાું પીિાનો સોડા લોટ બાુંધિા માટે લેિાથી પરૂી ફૂલશે. 

ઈડલીનુું ખીરુું જો િધારે પડત ુું પાતળું થઈ ગયુું હોય તો તેમાું શેકેલો રિો નાખિાથી જાડુું બનશે અને ખીરાથી ઈડલી 

મલુાયમ પણ બને છે. 

સાબદુાણાને બનાિતા પહલેાું એને દૂધમાું પલાળીને મકૂિાથી એ એકદમ ફૂલેલાું બનશે. 

માિાના ગલુાબજાુંબ ુબનાિતી િખતે તેમાું સહજે બરુૂ ખાુંડ વમક્સ કરિાથી ગલુાબજાુંબ ુપોચાું બનશે. 

નરમ પડી ગયેલા ટામેટાુંને એક્દમ ઠુંડા પાણીમાું રાખી મકુિાથી તે કઠણ અને તાજાું બની જશે. 

દહીંની છાશ બનાિતી િખતે તેમાું સુંપણુદ પાણી નાખિાને બદલે થોડુું પાણી અને થોડુું દૂધ નાુંખિાથી છાશ િધ ુ

સ્િાદીષ્ટ અને ક્રીમી બને છે.   

કાપેલુું બીટ લાુંબો સમય સધુી તાજુ ું રાખિા માટે તેમાું થોડુું મીઠુું અને બે ટીપાું લીંબનુો રસ નાખી રાખો. બીટનો રુંગ 

પણ સચિાઈ રહશેે. 

ફ્લાિર સમારતી િેળા તેમાું ભરાયેલી ઈયળો ઘણી િાર નાકે દમ આણી દેતી હોય છે. તેથી ફ્લાિર સમારતાું પહલેાું 

મીઠાના ગરમ પાણીમાું થોડીિાર ડૂબાડી રાખો. મીઠાનુું પાણી તેમાું છપાયેલી ઈયળોને બહાર આિિા મજબરૂ કરી 

દેશે.  

કાચા શાક કે ફળને જલદી ખાિાલાયક બનાિિા તેમને ખાખી કાગળની થેલીમાું મકૂી અંધારુું હોય એિી જગ્યાએ 

રહિેા દો. પહરણામ કલાકોમાું જોિા મળશે. 

લીંબનુા રસનાું 2-4 ટીપાું જ જોઈતા હોય તો આખુું લીંબ ુકાપિાને બદલે તેમા ટથૂપીક નાખી લીંબનેુ વનચોિી લો. 

એનાથી લીંબ ુસકુાશે નહી. 

ભજીયાનાું ખારામાું ખાિાનો સોડાને બદલે દૂધ અથિા લીંબનુા ફુલ નાખિામાું આિે તો ભજીયા ફૂલે છે અને પૌન્ષ્ટ 

ત્તત્િો સચિાઈ રહશેે.  
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ઘુંઉના લોટમાું થોડો ચોખાનો લોટ મેળિી બાુંધિાની રોટલી ખબૂ જ મલુાયમ અને સફેદ થશે.  

મેથીની, પાલકની કે કોઈપણ લીલી ભાજીને સમારી તેને મીઠાઈના ખાલી બોકસમાું ભરી હફ્રઝમાું મકૂી રાખિાથી ઘણાું 

હદિસો સધુી તાજી રહ.ે  

મીઠા લીમડાું કે ફુદીનાના પાનને તેલમાું તળીને બોટલમાું ભરી રાખિાથી તેનો ગમે ત્યારે ઉપયોગ કરી શકાય છે.  

ગરમ પાણી િડે લોટ બાુંધિાથી રોટલી પોચી બને છે.  

ઢોસા અને ઈડલીના ચોખા પીસતી અખતે એમાું મેથીનાું થોડા દાણા નાખિાથી ઢોંસા અને ઈડલી સ્િાહદષ્ટ બનશે.  

લીલા કાચા કેળાને પોલીથીન બેગમાું મકૂી રાખિાથી કેળા તરત પાકી જશે.  

િાનગી તળતી િખતે તેમાું એક ચમચી ચોખ્ખુું ઘી નાખિાથી તે િાનગી લાુંબો સમય સધુી સારી રહ ેછે.  

આદુને તાજુ રાખિા માટે ભીની માટીમાું દાટી રાખિાથી સકુાશે નહહ.  

તિેુરદાળ ઝડપથી ચડતી ન હોય તો તેમાું કાચી સોપારીનો એક ટુકડો નાુંખી દેિો. જેથી દાળ ઝડપથી અને એકરસ 

થઈ જશે.  

ચામાું ગલુાબની પાુંદડીઓ નાખિાથી ચામાું ગલુાબની સગુુંધથી ચા સ્િાહદષ્ટ બનશે.  

ભાત બનાિતી િખતે તેમાું થોડુું મીઠુું- ચોખ્ખુું ઘી અને થોડુું લીંબ ુનીચોિિાથી ભાતની સોડમ સરસ થશે અને ભાત 

છૂટો થશે.  

ઢોકળામાું સોડાને બદલે ઈનો ફ્રુટ સોલ્ટ નાખિાથી ઢોકળા ખબૂ પોચા બને છે.  

છાશમાું ગરમ કરેલા તેલમાું જીરૂ-રાઈ-હહિંગનો િધાર કરિાથી છાશ િધારે સ્િાહદષ્ટ લાગે છે.  

પરુી બનાિતી િખતે તેમાું અડધી ચમચી ખાુંડનુું પાણી નાખિાથી પરુી ફૂલેલી જ રહશેે.  

રસોઈ બનાિિાની શરૂઆત કરતાું પહલેાું બધી જ પિૂદ તૈયારીઓ કરી લેિી જોઈએ, જેિી કે, શાકભાજી સમારેલાું હોય, 

મસાલા તૈયાર હોય, લોટ બાધ્યો હોય િગેરે. જેથી ઉતાિળે કુંઈ કરવુું ન પડે અને રઘિાટ ન થાય.  

રસોડામાું પાણીની યોગ્ય વ્યિસ્થા હોિી જોઈએ. રસોઈ કરતાું દાઝી જિાય તો દાઝેલો ભાગ પાણીમાું બોળી દેિો 

અથિા તેના ઉપર ઠુંડુું પાણી રેડવુું. દાઝેલા ભાગને િધારે સમય સધુી પાણીમાું રાખિાથી બળતરા ઓછી થઈ જાય 

છે, પછી ડોકટરને બતાિો.  

ચોખા ભરેલા ડબ્બામાું લસણની કેટલીક કળીઓ મકૂી રાખિાથી તેમાું ક્યારેય જીિાત નહીં થાય. 
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મરચાું સમાયાદ બાદ થતી બળતરા ઓછી કરિા હાથ પર થોડુું દહીં અથિા હળદર ઘસિી. 

પરૂીને િધ ુસ્િાહદષ્ટ બનાિિા લોટ બાુંધતી િખતે તેમાું ચારથી પાુંચ સ્લાઈઝ પલાળેલા બે્રડની પણ નાખિી. 

પાલકનુું શાક બનાિતી અખતે એમાું ચપટી ખાુંડ ભેળિો. પાલકનો રુંગ જળિાઈ રહશેે.  

મીઠાઈ ઠુંડી થાય એ પછી જ એલચી કે અન્ય કોઈપણ સગુુંધીદાર પદાથદ એમાું ભેળિો.  

પોપકોનદ બનાિતી િખતે તેલમાું થોડુું મીઠુું અને ગરમ મસાલો નાખિાથી એ સ્િાહદષ્ટ બનશે.  

બટાકાિડાના પરુણમાું અડદની દાળનો િઘાર કરિાથી િડા સ્િાહદષ્ટ બનશે. 

દૂધપાક બનાિતી િખતે તપેલીમાું ઉંધી રકાબી મકૂિાથી દૂધ તલળયે ચોંટશે નહીં. 

પનીરને લાુંબા સમય સધુી તાજુ રાખિા માટે તેમાું વિનેગરના થોડાું ટીપાું મેળિીને રાખો. 

ગલુાબજાુંબ ુબનાિતી િેળા, તેના માિામાું થોડુું પનીર નાુંખિામાું આિે તો એ િધ ુપોચાું અને સ્િાહદષ્ટ બને છે. 

દૂધીનુું શાક સ્િાહદષ્ટ બનાિિા તેમાું થોડો ચણાનો લોટ તેલમાું કે ઘીમાું શેકી શાકમાું નાખો. 

લીંબનુ ુું શરબત સ્િાહદષ્ટ બનાિિા તેમાું આદુનો રસ અથિા શેકીને િાટેલુું જીરૂું નાખો. 

ચાસણીનો મેલ કાઢિા માટે ચાસણી બનાિતી િખતે તેમાું થોડુું દૂધ ઉમેરો. મેલ ઉપર આિી જશે. 

કચોરી બનાિતી િખતે મેંદામાું એક ચમચી રિો અથિા સોજી નાખિાથી કચોરી સ્િાહદષ્ટ બનશે. 

વમક્સ શાક બનાિતી િખતે એમાું થોડા મગફળીનાું દાણા કે તલ નાખિાથી શાક િધ ુસ્િાહદષ્ટ બનશે. 

શાકની ગે્રિી ઘટ્ટ કરિા માટે મસાલાની સાથે થોડુું કોપરાનુું છીણ નાખો અથિા બાફેલા બટાટાનો છૂુંદો નાખો. 

ઘરમાું આઈસક્રીમ બનાિતી િખતે આઈસક્રીમની સામગ્રીમાું એક કે બે પીસ બે્રડના ભેળિી તેને ફેંટી લો. 

ઘઉંના ફાડાની ખીચડી બનાિતી િખતે એમાું વમક્સ િેજીટેબલનાું ઝીણાું ટુકડા તેમાું ઉમેરો સાથે લીલા િટાણા અને 

લીલી તિેુરનાું દાણા, ડુુંગળી અને નાનુું ટામેટુું ઉમેરો. ફાડાની ખીચડી સ્િાહદષ્ટ બનશે. 

શાકભાજી બાફતી િખતે તેમાું રહલેાું વિટાવમન પાણીમાું ભળી જતાું હોય છે માટે તે પાણી ફેંકી દેતા તેને ઉપયોગમાું 

લઈ શકાય. 

કોઈપણ કઠોળને ફણગાિિાથી તેમાું વિટાવમન ‘સી’નુું પ્રમાણ િધી જાય છે તેથી તેનો ખાિામાું છૂટથી ઉપયોગ કરો. 
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બટાટાની ક્રીસ્પી બનાિિા ચીતસ કાપીને એક કલાક ઠુંડા પાણીમાું રાખો. ત્યારબાદ તેને પાણીમાુંથી કાઢી કપડામાું સકૂી 

કરી પછી તળો. 

નિા બટાટા બાફતી િખતે તેમાું થોડાુંક ફૂદીનાના પાન ઉમેરિાથી કાદિની ગુંધ જતી રહશેે અને શાકમાું ફૂદીનાની 

સગુુંધ ભળશે. 

લીલા મરચાને િાટી તેમાું થોડીક હળદર ભેળિી એરટાઈટ ડબ્બામાું મકૂિાથી મરચાું લાુંબો સમય તાજા રહશેે. 

છોલેલા બટાટાને સાચિિા પાણીમાું 1 કે 2 ટીપાું સરકાના ભેળિી હફ્રજમાું મકૂિાથી બટાટા બગડશે નહીં. 

માખણમાુંથી ધી બનાિીએ તે પછી ઘી કાઢી લીધા પછી િધેલા હકટામાું એક ગ્લાસ પાણી રેડી તેને ગરમ કરવુું તે ઠુંડુ 

પડે પછી ફ્રીજમાું મકૂી દેવુું ઉપર ઘીનુું પડ બાઝી જશે. 

રોટલીનો લોટ િહલેો બાુંધીને ફીટ ડબ્બામાું મકૂી રાખિો પછી લોટ કાઢીને રોટલી બનાિતા તે સરસ િણાય છે અને 

પોચી થાય છે. 

િધેલા જાડા અટામણના લોટથી અથિા જુિાર કે ચોખાનો લોટ તલેટફોમદ ઉપર અથિા જે જગાએ તેલ ઢોળાયુું હોય 

ત્યાું નાખીને ઘસી કાઢિાથી ચીકાશ જલ્દીથી નીકળી જાય છે અને ચોખ્ખુું થાય છે. 

બરણી તથા ડબ્બામાુંથી ગોળ કાઢતી િખતે હાથ ભીનો કરીને કાઢિાથી હાથ પર ગોળ લાગતો નથી. 

થાળીમાું લોટ બાુંધતી િખતે તેની નીચે નેપકીન અથિા જાડો કટકો મકૂિાથી લોટ બાુંધિામાું સરળતા રહ ેછે. 

અથાણાના મસાલામાું 500 ગ્રામ મેથીના મસાલામાું એક િાડકી લગભગ 200 ગ્રામ ખાુંડ નાખિાથી કેરી ઝાુંખી નથી 

પડતી અને કડક રહ ેછે. 

ઢોકળાનુું કે આથાિાળું ખીરુું િધેલુું હોય તેને તલાસ્ટીકના ડબ્બામાું ભરીને ફ્રીજમાું મકૂિાથી ખટાશ પડતી નથી. 

કાુંદા સમારતી િખતે આંખમાુંથી પાણી ન નીકળે એ માટે તેને પાણી ભરેલા બાઉલમાું ડૂબાડી રાખિા.  

પલુાિ કે લબરયાની બનાિતા ભાતનો એકેક દાણો છૂટો રહ ેતે માટે ભાત બનાિતી િખતે તેમાું થોડુું લીંબ ુનીચોિી 

દેવુું.  

સમારેલી મેથીની ભાજીમાું થોડુું તેલ નાખી એર ટાઇટ કન્ટેનરમાું હફ્રઝરમાું મકૂી દેિાથી તે લાુંબો સમય તાજી રહ ેછે.  

પેપર ભીનુું કરીને તેમાું ભાજી િીંટાળી રાખિાથી ભાજી 1-2 હદિસ સધુી સારી રહ ેછે. 

સમારેલા રીંગણાું મીઠાના પાણીમાું રાખિાથી કાળાું નહહ પડે. 
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સફરજનના કટકા ઉપર લીંબનુો રસ નાુંખિાથી રુંગ બદલાતો નથી અથિા થોડુું દૂધ ભેળિેલા પાણીમાું રાખિાથી 

બ્રાઉન થતાું નથી.  

ટામેટાું, મળૂા, બીટ, ગાજરને મીઠાના પાણીમાું રાખિાથી તાજા રહશેે. 

ભાત ઢીલો હોય તો ઉપર બે્રડની સ્લાઈસ મકૂિી, પાણી ચસૂાઈ જશે.  

ચોખા જૂના હોય અને મીઠાશ જતી રહી હોય તો ચોખા બફાય પછી 1 ચમચી ખાુંડ અને 1 ચમચી ઘી નાુંખી સીજિા 

મકૂિા. આથી મીઠાશ આિી જશે. 

રોજજિંદી કૉફીમાું કુંઈક નિી ટ્રાઈ કરિી હોય તો ગરમાગરમ કૉફીનો મગ પીરસતાું પહલેાું તેમાું થોડો કોકો પાઉડર 

ઉમેરી દો. 

ઘણા હદિસ પડી રહલે ઘીમાું નાગરિેલનુું પાન નાખી, ગરમ કરિાથી િાસ દૂર થશે. 

તેલમાું એક તમાલપત્ર અને થોડી ખાુંડ નાખી, ગરમ કરી, ગાળી લેિાથી િાસ દૂર થશે. 

અડદ કે મગની દાળમાું બજારમાું મળતી માટીની થેપલી રાખો જેથી લાુંબા સમય સધુી તેમાું જીિાત નહી પડે. 

કોઈપણ િસ્ત ુરાુંધતી િખતે એની ઉપર ઢાુંકણ ઢાુંકી રાખિાથી તેમાું પૌન્ષ્ટક ત્તત્િો નાશ પામશે નહહ. 

વિનેગરની એલરજી હોય તો એને બદલે લીંબનુો રસ િાપરી શકાય. 

પનીરને લાુંબા સમય સધુી તાજુ રાખિા માટે તેમાું વિનેગરના થોડાું ટીપાું મેળિીને રાખો. 

બરફની ટે્રમાુંથી બરફ કાઢતી િખતે એકાદ બે ગાુંગડા રહિેા દઈ બાકીનામાું પાણી ભરી મકૂતાું, બરફ જલદી બનશે. 

પીિાના પાણીમાું ફટકડીની પાુંચ – છ ચક્કર ફેરિિાથી પાણીનો ડોળ નીચે બેસી જશે ને પાણી શદુ્ધ થઈ જશે. 

સુંતરાની છાલને સકૂિીને, તેનો પાઉડર બનાિીને કેક કે લબસ્કીટમાું નાુંખિામાું આિે તો તે સ્િાહદષ્ટ બનશે. 

ફલાિર સમારતી િેળા તેમાું ભરાયેલી ઈયળો ઘણી િાર નાકે દમ આણી દેતી હોય છે. તેથી ફલાિર સમારતાું પહલેાું 

મીઠાના ગરમ પાણીમાું થોડી િાર ડૂબાડી રાખો. મીઠાનુું પાણી તેમાું છપાયેલી ઈયળોને બહાર આિિા મજબરૂ કરી 

દેશે. 

માખણ સખત થઇ ગયુું હોય તો ચાકુને ઉકળતા પાણીમાું બોળી પછી માખણ કાપવુું. 

ફૂદીનાની ચટણી બનાિતી િખતે તેમાું લસણ, કાુંદા, મીઠુું-મરચુું તથા થોડો ગોળ ભેળિિાથી ચટણી સ્િાહદષ્ટ થાય છે. 
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વમક્સ િેજીટેબલનુું શાક િધારે પ્રમાણમાું બચ્યુું હોય તો તેમાું બે-ત્રણ બાફેલા બટાકા, આદુ, મરચાું, કોથમીર ભેળિી 

કટલેટ બનાિી શકાય. 

લસણને છોલી તેમાું મીઠુું ભેળિી શીશીમાું રાખિાથી એક િરસ સધુી ખરાબ નહીં થાય. 

નાલળયેરની પેશીઓને પાણીમાું રાખી હફ્રજમાું રાખિાથી લાુંબા સમય સધુી તાજી રાખી શકાય છે. 

લાલ ટામેટાની સ્લાઇસ પર વસિંધિ ભેળિી ખાિાથી જીભ પર બાઝેલી છારી દૂર થાય છે. 

ઈંડાની આમેલેટ બનાિતી િખતે તેમાું એક ચમચો ચણાનો લોટ ભેળિિાથી આમલેટ હક્રસ્પી બનશે. 

ભાત પીરસતી િખતે કાચા લાગે તો તેમાું થોડુું દૂધ ભેળિી સ્ટીમ કરિા. 

પોષણયકુ્ત રોટલી માટે એક હકલો ઘઊંના લોટમાું ૨૦ ગ્રામ સોયાબીનનો લોટ ભેળિિો. 

શેકેલા સીંગદાણાનો ભકૂ્કો શીશીમાું ભરી રાખિો. રસાિાળા શાકનો રસો િઘ ુપડતો પાણી જેિો લાગે તો તેમાું બે 

ચમચી સીંગદાણાનો ભકૂ્કો ભેળિિો.શાકના રસાને ઘટ્ટ કરશે ઉપરાુંત શાક સ્િાહદષ્ટ થશે. 

ઈંડા પર િેજીટેબલ ઓઇલ લગાડીને રેહફ્રજરેટરમાું રાખિાથી ઈંડા લાુંબા સમય સધુી તાજા રાખી શકાય છે. 

બટાટા િઘ ુપ્રમાણમાું ખરીદાઇ ગયા હોય તો કેન બાસ્કેટમાું બટાકા સાથે લસણ તેમજ હળદરનો ગાુંહઠયો રાખી 

લટકાિીને રાખિાથી લાુંબા સમય સધુી બગડતા નથી. 

કાુંદા સાુંતળતી િખતે તેમાું સહજે દૂધ ઉમેરિાથી કાુંદાનો રુંગ જળિાઇ રહ ેછે અને બળતા નથી. 

બુુંદી લાડુ િઘ ુપ્રમાણમાું િધી પડયા હોય તો ઉકાળેલા દૂધમાું નાખી ખીર બનાિિી. 

તેલિાળા નોનન્સ્ટક તિા પર લીંબનુી છાલ ઘસી સાબ ુતથા હુુંફાળા પાણીથી ધોવુું. 

બાફેલા બટાકાની સકુીભાજી બનાિતી િખતે િઘારતી િખતે ચણાની દાળનો ભકૂ્કો નાખી બટાકા ચોંટશે નહીં. 

ચાસણી બનાિતી િખતે લીંબ ુવનચોિિાથી ચાસણી પરનો મેલ દૂર થાય છે. 

લીંબનુી છાલને સકુિી તેનો ભકુ્કો કરી િાસણ ઘસિાના પાિડરમાું ભેળિી િાસણ ઘસિાથી િાસણ ચમકીલા થાય છે. 

કટલેટનુું વમશ્રણ ઢીલુું લાગતુું હોય તો તેમાું બે-ત્રણ સ્લાઇસ બે્રડની નાખી દેિી.કટલેટનુું વમશ્રણ સકુુ થઇ જશે. 

બે્રડની સ્લાઇસને બટર લગાિી તિા પર સેકી તેના પર વપત્ઝાનો સોસ પાથરી કાુંદા, કેક્તસકમ, ટામેટાનુું વમશ્રણ પાથરી 

ઉપરથી ચીઝ ભભરાિી નોનન્સ્ટક તિા પર સેકિાથી ઝટપટ બે્રડ વપત્ઝા તૈયાર થશે. 
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િાસી ખાટા ઢોકળાને બ્રાઉન હક્રસ્પી તળિાથી સ્િાહદષ્ટ લાગે છે. 

પીળી મગની દાળના ભજજયા બનાિતી િખતે તેમાું થોડી અડદની દાળ નાખિાથી ભજજયાું સ્િાહદષ્ટ થાય છે. 

ગલુાબજળમાું ક્ગ્લસહરન ભેળિી લગાડિાથી રૂક્ષ ત્િચા સામાન્ય થાય છે. 

રૂક્ષ ત્િચા પર ક્ક્લનલઝિંગ હક્રમ લગાડિાથી ત્િચા મલુાયમ થાય છે. 

સાબદુાણીની ખીચડી તેલમાું િઘારી થઇ ગયા બાદ ઉપરથી થોડુું શદુ્ધ ઘી રેડી બરાબર હલાિિાથી ખીચડીમાું તેલની 

િાસ નથી આિતી. 

લીલા ચણા અથિા િટાણા બાફતી  િખતે તેમાું ખાુંડ નાખિાથી તેનો લીલો રુંગ યથાિત રહ ેછે. 

રોટલી માટે  લોટ ગ ૂુંદતી િખતે બે ચમચી દૂધ, ઘી કે મલાઈ મેળિી દેિાથી રોટલી એકદમ પાતળી  બનશે. 

ભીંડાનુું શાક બનાિતી િખતે તેમાું એક ચમચી દહીં નાખિાથી તેની  ચીકાશ ઓછી થશે. 

મેળિણ ન હોય તો ગરમ દૂધમાું લીલા મરચાું નાખિાથી પણ  દહીં જમાિી શકાય છે. 

ભાત બનાિતી િખતે તેમાું લીંબનુા રસના ટીપાું  નાખિાથી ભાત એકદમ સફેદ રુંગનો બનશે. અને તેમાું એક ચમચી 

તેલ કે ઘી નાખિાથી  દાણા અલગ-અલગ રહશેે. 

ફલાિરનુું શાક બનાિતી િખતે એમાું બે ચમચી દૂધ  ઉમેરિાથી ફલાિર ચડી ગયા પછી પણ સફેદ રહ ેછે. 

પરૂીનો લોટ પાણીથી બાુંધિાને બદલે દહીંથી બાુંધિાથી પરૂી પોચી થશે. 

મીઠા સક્કરપારા  બનાિિાના મેંદામાું થોડુું મીઠુું ભેળિિાથી સક્કરપારા સ્િાહદષ્ટ લાગશે. 

ચણા પલાળતાું ભલૂી ગયા હોિ તો તેને બાફતી િખતે તેની સાથે કાચા  પપૈયાના બે-ચાર ટકૂડા મકૂી દો તો ચણા 

જલ્દી બફાશે. 

લબન્સ્કટ પર  દૂધ લગાિી ધીમા તાપે ઓિનમાું રાખિાથી લબન્સ્કટ કડક, તાજા અને કરકરા  થશે. 

િેફરને છૂટી કરિા કેળાું-બટાટાની કાતરી પર મીઠાના પાણીનો  છુંટકાિ કરિો અને પછી તળિી. 

દાળ-ઢોકળી બનાિતી િખતે ઢોકળીને  કાચી-પાકી શેકીને દાળમાું નાખિાથી તે ચોંટશે નહહ. 

પાણીપરૂીની પરૂી બનાિતી િખતે ઝીણા રિામાું પીિાનો સોડા લોટ બાુંધિા માટે લેિાથી પરૂી ફૂલશે. 
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ઈડલીનુું ખીરુું જો િધારે પડત ુું પાતળું થઈ ગયુું હોય તો તેમાું શેકેલો રિો નાખિાથી જાડુું બનશે અને ખીરાથી ઈડલી 

મલુાયમ પણ બને  છે. 

સાબદુાણાને બનાિતા પહલેાું એને દૂધમાું પલાળીને મકૂિાથી એ એકદમ  ફૂલેલાું બનશે. 

ઢોસા કે ઉત્તપમ બનાિતી િખતે નોનસ્ટીક તિીને પહલેા ગરમ થિા દઇને પછી એક કોટનના કપડાને ભીનુું કરી 

તિીને લછૂિી.દરેક િખતે આટલુું કરિાથી ખીરુું સારી રીતે પથરાશે અને ઢોસા કે ઉત્તપમ સહલેાઈથી ઉખડી જશે. 

િાસણને ઢાુંકીને ખાિાનુું ગરમ કરિાથી તે નરમ તેમજ તાજા જેવુું જ રહ ેછે. 

સપૂને ગરમ કરતા પહલેાું એક િાર ચમચાથી બરાબર હલાિી લેિાથી જલદી ગરમ થાય છે. 

રસાદાર શાકને નાના િાસણમાું ન રાખતાું પહોળા િાસણમાું રાખિાથી શાક ઊભરાઇને બહાર નહીં આિે. 

ભરેલા શાક રાુંધતા િઘ ુસમય લાગતો હોિાથી માઇક્રોિેિમાું રાુંધતા પહલેાું બહાર ચલૂા પર થોડુું ચડાિીને પછી 

માઇક્રોિેિમાું મકૂવુું. 

માઇક્રોિેિમાું રુંધાતી િખતે િાસણમાુંના િચ્ચેના ખાદ્યપદાથદ જલદી રુંધાતા હોતા નથી તેથી લાુંબો સમય રુંધાતા 

ખાદ્યપદાથો દર બે વમવનટે હલાિિા પડે છે.  

સપૂ બનાિતી િખતે દર બે વમવનટે હલાિવુું જોઇએ જેથી જલદી બની જાય. 

ભજજયા જેિા ફરસાણો ગરમ કરતી િખતે ઢાુંકિા નહીં.  

દૂધમાું દહીં ભેળિી જરા ગરમ કરી રાતના માઇક્રોિેિમાું મકૂી રાખવુું સિારે સરસ દહીં જામી જશે. 

ચલૂા પર પાપડ સેકિાની બદલે માઇક્રોિેિમાું પાપડ જલદી સેકાય છે. 

સીંગદાણા કે મરી-મસાલા જલદી સેકિા હોય તો માઇક્રોિેિમાું સેકિા. 

લસણની કળીઓને માઇક્રોિેિમાું ગરમ કરિાથી તેના છોતરા જલદી નીકળે છે. 

શાક રાુંધિાનુું હોય તો તેના નાના-નાના ટુકડા કરિા. 

કાુંદા સાુંતળતી િખતે તેની દુગુંધને દૂર કરિા તેમાું ચપટી સાકર ભેળિિી. 

લીલા ટામેટાને પકાિિા માટે તેને એક કપડામાું કાુંદા સાથે રાખિા. 

અનાજ અથિા દાળમાું પારાની ટીકડી નાખી રાખિાથી લાુંબા સમય સધુી તેમાું જીિાત પડતી નથી. 
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(૪૭) ઘરમાું અજમાિી જુઓ, પૈસા તથા િખત બચાિો 

શારીહરક: 

જો તમને િધ ુપસીનાની સમસય્ા સતાિતી હોય, તો -ચા-કોફીના બદલે પાણીમાું ગલુાબનાું પાુંદડાુંઉકાળી ઠુંડા કરી 

તેને પીિાનુું શરૂ કરો. 

આંખ નીચેના કાળા કુુંડાળા દૂર કરિા ઠુંડા દૂધમાું રૂનુું પમૂડુું બોળી ૧૦ વમવનટ આંખ પર રાખવુું.  

જો ગરમ ચા-કોફી પીિાથી જીભ દાઝી જાય તો તે સ્થાને સાકરના દાણા મકૂી દો, તેથી રૂઝ આિી જશે. 

ટથૂબ્રશ પર આખા પર ક્યારેય પેસ્ટ ન લગાિો. ફક્ત પા ઈંચ ટથૂપેસ્ટની જ આિ્યકતા હોય છે 

હાથના નખ સફેદ કરિા હાથને લીંબનુા જ્યસુમાું બોળી રાખો. 

કલેક્ન્ઝિંગ ક્રીમના સ્થાને બેબી ઑઈલ િાપરો, તમારુું કામ અડધા ખચદમાું પરુૂું થઈ જશે. 

હુુંફાળા પાણીમાું નખને પાુંચ વમવનટ બોળી રાખિાથી તે મલુાયમ બનશે. 

નેઈલ પોલલશને છેલ્લા ટીપા સધુી બહાર લાિિા માટે ફ્રીજમાું મકૂો. 

હરે બ્રશને ગરમ પાણી કે ફટાકડીના પાણીમાું સાફ કરિાથી એ નિા જેવુું જ દેખાશે. 

લીંબનુો રસ કાઢયા પછીની છાલને નખ પર ઘસિાથી નખ મજબતૂ અને સુુંદર બને છે. 

લીંબનુા રસમાું મીઠુું નાુંખીને કોગળા કરિાથી મોની દુગુંધ દૂર થાય છે. 

હોઠ પર લીંબ ુ– મીઠુું ઘસિાથી કાળા પડી ગયેલા હોઠ ચમકદાર બનશે. 

હોઠને ચમકીલા અને ભરાિદાર રાખિા માટે મધ લગાિિાથી ઘણો જ ફાયદો થશે. 

મેઈક અપની ૩૦ વમવનટ પહલેાું, મલુતાની માટી, ચુંદન પાિડર, ગલુાબજળ, લીંબનુો રસ વમક્સ કરી લગાડો, સકૂાિા 

દો, પછી ધોઈ નાુંખો, કાુંવત આિશે. 

નાહિાના સાબનુી િધેલી નાની ચપતરીને મોજાની અંદર મકૂી તેને શરીર પર ઘસિાથી મેલ સારા પ્રમાણમાું દૂર થાય 

છે અને ચામડી ચોખ્ખી થાય છે. ખાસ કરીને પગની પાની તથા આંગળીઓને તેનાથી સાફ કરિી જોઈએ. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 190 

 

હોઠ,ગરદન, પગના તલળયા િગેરે ઉપર ક્ગ્લસરીન, લીંબ,ુતથા ગલુાબજળ ભેળિી માલલશ કરિાથી ત્િચાની 

સ્સ્થવતસ્થાપકતા જળિાઇ રહ ેછે. 

કપડા: 

ફેલબ્રક સોફ્ટનરના સ્થાને િસ્ત્રો ધોિા માટે વિનેગરનો િપરાશ કરો. િળી તે સાબનુા આલ્કલીનીિસ્ત્રો પર થતી અસર 

દૂર કરશે. 

કપડાું ધોતી િેળા શટદસના કૉલર સાફ કરિા સૌથી મુ્ કેલ કામ હોય છે. ફરી જ્યારે તમે કૉલરનો ડાઘ દૂર કરિા 

મથામણ કરી રહ્યા હો ત્યારે સાબનુી જગ્યાએ શૅમ્પનુો પ્રયોગ કરી જોજો. 

લીંબ ુઅને સુંતરાનાું બીને સકૂિીને હડટરર્જ િંન્ટમાું વમક્સ કરિાથી કપડાું ઊજળાું બનશે. 

કપડાું પર તમાકુિાળા ્ ૂુંકનો ડાધ પડયો હોય તો, ડાધની બુંને બાજુએ કળી ચનૂાનો લેપ કરી કપડાને થોડો સમય 

સકૂવ્યા પછી ચનૂો સાફ કરતા ડાધ નીકળી જશે. 

કપડાું પર પડેલ પાનના ડાઘા કાઢિા માટે ચનૂો ઘસી, પછી બ્લીચીંગ પાિડર ઘસો, ડાઘ દૂર થશે. 

ચોખાના ઓસામણથી સતુરાઉ સાડીને આર કરિાથી તે એકદમ કડક બને છે. 

કપડાું પર તેલ-ઘીના ડાઘ પડી ગયા હોય તો એના પર બ્લોહટિંગ પેપર રાખીને પછી પાતળું કપડુું મકૂીને ઈસ્ત્રી 

ફેરિિાથી ડાઘ દૂર થઈ જશે. 

જરીિાળી સાડી પર ન્યઝુ પેપર મકૂીને ઈસ્ત્રી કરિાથી જરી કાળી નથી પડતી. 

ભારે મોંઘી સાડી જેિી કે તયોર સીલ્કની અથિા ચાલ ુસીલ્કની સાડીને જો ઘેર ધોિાની હોય તો કપડાું ધોિાને બદલે 

નાહિાના સાબથૂી ધોિાથી સાયનીંગ ઝાુંખી થતી નથી અને સરસ રહ ેછે. 

સ્િેટરને ધોતા પહલેાું મીઠાના પાણીમાું પલાળિાથી ઊન ચોંટિાનો ભય રહતેો નથી. 

સાડી પર તેલના ડાઘ પડયા હોય તો, એ જગ્યા પર કોઈ પણ ટેલકમ પાઉડર સારી રીતે રગડીને સાડીને બે-ત્રણ 

કલાક સધુી તાપમાું મકૂો પછી ધોઈ લો. 

ઘરમાું: 

ડાઈવનિંગ ટેબલ પર માખીઓ આિતી અટકાિિા ભીના કપડા પર મીઠુું છાુંટી તેનાથી ડાઈવનિંગ ટેબલ સાફ કરો 
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િાુંદા, કીડ, માખી જેિી જીિાત દૂર કરિા માટે પાણીમાું ફટકડી ઓગાળીને એમાું કેરોસીનનાું બે – ત્રણ ટીપાું નાુંખીને 

પોત ુું કરવુું. 

િગર આમુંત્રણે ગમે ત્યારે ઘરમાું ઘસૂી આિતી સુંખ્યાબુંધ કીડીઓથી છટકારો મેળિિા દર મહહને ઘરનાું બારીબારણાું 

આગળ ચૉકની લીટીઓ દોરો. કીડી માટે ચૉકની લીટી લક્ષ્મણરેખાનુું કામ કરશે. 

કીડી થતી હોય તે જગ્યા પર મીઠા(નમક)િાળું પાણી છાુંટિાથી કીડીથી છટકારો મળશે. 

માુંકડ તથા િુંદાના ઉપદ્રિથી છટકારો મેળિિા એ જગ્યાએ કપરૂનુું તેલ લગાિવુું 

રસોડામાું િુંદા કે કુંસારી થતાું હોય તો ખણૂામાું અને થોડા થોડા અંતરે બોહરક પાઉડર છાુંટો. ઉપદ્રિ ઓછો થશે. 

ચોમાસામાું મચ્છરનો ઉપદ્રિ ઓછો કરિા પથારી પાસે કે રૂમમાું કપરૂની ગોટીને એક કપ પાણીમાું રાખી મકૂિાથી 

મરછર ઓછા થશે. 

હફ્રજમાું જીિાત થઈ ગઈ હોય તો એક લીંબ ુસમારીને ફ્રીજમાું મકુી દો. બીજે હદિસે જીિાત આપમેળે દૂર થઈ જશે. 

સ્લાઈહડિંગ ડોર, િેન્ન્ટલેટર િગેરેની સફાઈ માટે િેક્યમુ ક્લીનર અને પેઈન્ટ બ્રશનો િપરાશ કરો. 

દરિાજાના વમજાગરા પર તેલ નાખિા કરતાું પેસ્ન્સલ ઘસો, તેથી દરિાજાના વમજાગરા અિાજ નહીં કરે, કાટ પણ 

નહીં લાગે. 

તલાન્સ્ટકનાું િાસણો ઉપર મીઠાનુું પાણી ઘસિાથી ચમક આિશે. 

હફ્રજમાુંથી તીવ્ર િાસ આિતી હોય તો થોડા કોલસાના કટકા મકૂિાથી તે દૂર થશે. 

કાુંદાનો રસ ચોપડિાથી છરી-ચતપનુો કાટ દૂર થશે. 

છરીમાુંથી કાુંદા કે લસણની િાસ આિતી હોય તો છરીને થોડીિાર માટીમાું ખોસી દેિી. 

વમક્ષ્ચરના બાઉલમાું કાુંદા કે લસણની િાસ દૂર કરિા બટાકો ઘસી ધોઈ નાખો. 

ગેસના ચલૂાને કોપરેલિાળું કપડુું ફેરિિાથી ચલૂો ચમકતો થશે. 

િીજળીની સગડી કે ગેસના સ્ટિ પર ડાઘ પડી ગયા હોય તો એક ચોખ્ખુું કપરૂ એરુંડાના તેલમાું પલાળી ડાઘ દૂર 

થાય છે. 

િોશબેશીન ઉપર ડાઘ પડી ગયા હોય તો એવસડનુું પોત ુું ઘસો. 
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ગુંદા દેખાતાું મેટ અને કાપેટને ટપેંટાઇન વમક્સ કરેલા ગરમ પાણીમાું ઘસીને સાફ કરિાથી ઊજળાું થઇ જશે. 

તલાન્સ્ટક બોટલનો યેલો કલર થઈ ગયો હોય તો પાણીમાું લીંબનુા રસનાું થોડાું ટીપાું નાખી બોટલમાું રાખિાથી મેલ 

નીકળી જશે. 

ગેસ વસલલન્ડર બદલતી િખતે બારી-બારણાું ખલુ્લાું રાખો. ગેસ લીક થિાની જરા પણ શુંકા જાય, તો દીિાસળી અથિા 

લાઈટર લળગાિશો નહી, સાથોસાથ િીજળીનુું કોઈપણ સાધન ચાલ-ુ બુંધ ન કરશો. 

નેઈલપૉલલશની બાટલીનુું ઢાુંકણ જામ થઈ ગયુું હોય તો તેને ૩૦ થી ૪૫ સેકન્ડ હરેડ્રાયરની સામે મકૂી રાખિાથી 

સરળતાથી ખલૂી જશે. 

બચેલા નાહિાના સાબનુા નાના નાના ટુકડાને ભેગા કરી ગરમ પાણીમાું છૂુંદી નાખો. હિે તેમાું થોડુું ક્ગ્લસરીન નાખો. 

હાથ ધોિાનો સરળ અને સોંઘો લલસ્ક્િડ સોપ તૈયાર થઈ જશે. 

તટેૂલા કાચના ટુકડાને ઉપાડિા બે્રડનો ઉપયોગ કરિાથી હાથમાું ઈજા થિાની સુંભાિના નહહિત થઈ જાય છે. 

તલાન્સ્ટકની ચીજો ગુંદી થઈ જાય તો એને કેરોસીનથી સાફ કરિાથી એ નિા જેિી જ થઈ જશે. 

તકીયામાું રૂ ભરતા પહલેાું, તેમાું બે ત્રણ કપરૂની ગોળીઓ મકૂિાથી માુંકડ થશે નહીં, ઠુંડક રહશેે. 

સાુંકડા મોં િાળી બાટલીને સાફ કરિા માટે તેમાું ચોખાના દાણા, હડટદજન્ટ પાિડર અને પાણી નાુંખી વ્યિસ્સ્થત 

હલાિિાથી બ્રશ િગર જ બાટલી સાફ થઈ જશે. 

બે ફોટાઓની િચ્ચે ટેલકમ પાિડર છાુંટિાથી બુંને ફોટા એકબીજા સાથે ચોંટશે નહીં. 

િીજળીના બલ્બ – લાઈટ પર અત્તરનુું પમૂડુું ફેરિી દો, આખા રૂમમાું સગુુંધ – સગુુંધ થઈ જશે. 

દીિાલ પર લાગેલા શાહીના ડાઘ દૂર કરિા તેના પર કોલગેટ ટથૂપેસ્ટ લગાડી બ્રશથી ઘસવુું. 

ડબ્બામાું મકૂી રાખેલા ઈલાન્સ્ટક રબર બેન્ડ ગરમીથી ઓગળીને એકબીજા સાથે ચોંટી ન જાય એ માટે ડબ્બામાું થોડો 

ટેલ્કમ પાઉડર છાુંટિો. 

કોઈ પણ િસ્ત ુપર લાગેલા કાટના ડાઘ દૂર કરિા તેને કોકા કોલામાું ડૂબાડેલા ખરબચડા સ્પોન્જથી ઘસિી. કોકા 

કોલામાું રહલે ુું ફોસ્ફોહરક એવસડ કાટને સરળતાથી દૂર કરી દે છે. 

અથાણાની બરણીને પાણીમાું પલાળેલી માટીનો થર અંદર અને બહાર લગાડિો અને તડકામાું બે-ત્રણ હદિસ બરણી 

રાખિી. પછી સાબથુી ધોિાથી જૂના અથાણાની િાસ જતી રહશેે. 
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કાચના િાસણને ટથૂપેસ્ટ લગાિી બ્રશથી ઘસીને સાફ કરિાથી ચમક િધારે આિે છે. 

ડુુંગળી કાપેલી છરીની િાસ દૂર કરિા કાચા બટાકાનુું અડવધયુું ફેરિવુું. આથી િાસ જતી રહશેે. 

ત્રણથી ચાર ચમચી રાઈનુું તેલ પાણી ભરેલા બાઉલમાું નાુંખી એ બાઉલ રૂમમાું રાખિાથી મચ્છરનો ઉપદ્રિ નહહ થાય. 

અરીસાને ચોખ્ખો કરિા માટે તેની પર શેવિિંગ ક્રીમ લગાિી થોડીિાર રહિેા દેવુું અને પછી ભીના મલમલના કોરા 

કપડાથી નાખવુું. 

ખીલીને ગરમ પાણીમાું બોળીને દીિાલમાું લગાિિાથી તલાસ્ટર તટૂત ુું નથી. 

બેટરીના સેલ કે મીણબત્તીને હફ્રજમાું રાખિાથી એ લાુંબો સમય ચાલે છે. 

પુંખા અને લોખુંડની બારીઓ કે લગ્રલ પર જાળાું ન જામે એ માટે એને  કેરોસીનથી સાફ કરિી. 

નિા ચુંપલને રાતે્ર ઘી કે તેલ લગાડી રાખિાથી એ સુુંિાળાું રહશેે અને નડશે નહહ. 

રાઈના પાણી િડે બોટલ ધોિાથી બોટલમાુંની િાસ દૂર થાય છે. 

ચાની િપરાયેલી ભકૂીને સકૂિીને બારીનાું કાચ સાફ કરિાથી કાચ ચમકે છે. 

કાચના ગ્લાસ ચકચહકત કરિા પાણીમાું થોડી ગળી વમક્સ કરીને એનાથી ધોિા અને પછી સ્િચ્છ પાણીથી ધોઈ 

નાખિા. 

િધેલી કોફીને ઘરના તલાન્્સમાું રેડો. તે ઉત્તમ ખાતરનુું કામ કરશે 

ચતપનુી ધાર ચીકણી થઇ ગઇ હોય તો તેના પર લીંબનુી છાલ ઘસી િહતેા પાણીથી ધોઇ નાખો. ચીકાશ દૂર થઇ જશે. 

ડુુંગર પિદત ઉપર ચડતી િખતે ક્રોસમાું ચડતા થાક લાગતો નથી. જલદી ચડાય છે. 

તમારા બાળકનાું િસ્ત્રોમાું અંદરની તરફ એક નાનુું લખસ્સુું રાખી તેમાું ફોન-કોલ કરિા માટે પૈસા એક કાગળ પર બધા 

નુંબર લખી રાખો. 

નકામા ટથૂબ્રશ ફેંકી ન દેતાું બાથરૂમની ટાઇલ્સના ખણૂા, દાુંવતયા, તથા દાગીના ધોિા માટે ઉપયોગમાું લેવુું. 

ચાુંદીના િાસણને કપરૂથી ઘસિાથી નિા જેિા ચમકીલા થાય છે 

અગરબત્તી સળગાિતા પહલેાુંસહજે ભીની કરિાથી િઘ ુસમય સળગશે તેમજ મહકેશે 
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ચા ગાળિાની સ્ટીલની ગરણીમાુંથી ચા બરાબર સાફ ન થતી હોય તો ગરણીને થોડી િાર ચલૂા પર ગરમ કરિી લાલ 

થાય એટલે ધીરે ધીરે ઠોકિાથી તેમાુંનો કચરો બધો બહાર નીકળી જશે. 

ચલૂા પરની ચીકાશ દૂર કરિા ગરમ પાણી તથા મીઠાથી સાફ કરિો. 

બનદર ગુંદા થઇ ગયા હોય અને બરાબર બળતા ન હોય તો રાતભર ખાિાના સોડા ભેળિેલ પાણીમાું રાખિાથી 

બનદરમાુંથી કચરો બહાર નીકળી જશે. 

દાગીના,િાસણો અને કીમતી િસ્તઓુ: 

ચાુંદીની િસ્ત ુસાફ કરિા માટે કોસ્ટીક સોડાનો ઉપયોગ કરિાથી સરસ થાય છે. 

ચ્મા સાફ કરિા ચ્માના ગ્લાસ પર એક-એેક ટીપુું સરકો નાખી લછૂિાથી ચ્માના કાચ નિા જેિા ચમકીલા થશે. 

તાુંબાનાું િાસણ ગરમ પાણીથી સાફ કરી, પછી રાખ ઘસિાથી ચમક આિશે. 

તાુંબા- વપતળનાું િાસણ ઉપર આમલી કે બીજી ખટાશ ઘસતાું તે ચમકદાર થશે. 

કાચનાું િાસણ ચાના ઉકાળેલ કચૂાના પાણીથી સાફ કરશો, તે ચમકદાર થશે. 

કાચના િાસણો પર પડેલા ડાઘ ચણાના લોટથી સાફ કરિાથી દૂર થાય છે. 

એલ્યવુમવનયમનાું િાસણો માટે મીઠુું-લીંબનુા રસનો ઉપયોગ કરો. 

ચામડાની િસ્ત ુપર મીઠા તેલમાું સરકો મેળિી લગાડિાથી તેની પર લીસોટા પડશે નહહ. 

કકૂરમાું તલળયે લીંબનુો કટકો નાખિાથી અંદરનો ભાગ કાળો થશે નહહ. 

િાસણમાું બળી ગયેલા ડાઘા દુર કરિા મીઠાના પાણીિાળો કટકો ઘસિાથી સાફ થશે. 

બળી ગયેલા િાસણને રાતે સોડાના પાણીમાું બોળી રાખિાથી બળેલ ડાઘ દૂર થશે. 

ઝાુંખા પડી ગયેલો સોનાના દાગીના ઉપર ટુથપેસ્ટ ઘસી પાણીથી ધોઈ નાુંખો.દાગીના ચમકી ઉઠશે. 

સોના-ચાુંદીના દાગીનાને ચમકદાર બનાિિા તેને દસ વમવનટ અરીઠાના પાણીમાું ઉકાળો. ત્યાર બાદ તેને ઠુંડા પાણીથી 

ધોઈ સાફ નરમ કપડાુંથી લછૂી લેિાથી ફરક તરત જ ઊડીને આંખે િળગશે. 

તિો, પેણી જેિા લોખુંડના િાસણોને ભાતના ઓસામણમાું ચાર-પાુંચ કલાક પલાળી રાખિાું અને પછી ઘસિાથી કાટ 

નીકળી જશે અને સ્િચ્છ થશે. 
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ચાુંદીના િાસણોને કાળા થતા બચાિિા માટે ચાુંદીનાું િાસણોની સાથે કપરૂની ગોળી રાખિી. 

માઈક્રોિેિ ઓિનની સફાઈ કરિા માટે સફેદ દુંતમુંજન પાઉડર ઓિનમાું ભભરાિી કોરા કપડાુંથી લછૂી સાફ કરિાથી 

ઓિન ચમકી ઊઠશે. 

બાફેલા બટાકા ના પાણીમાું ચાુંદી,સ્ટીલ કે વપત્તળનાું િાસણ સાફ કરિાથી તે ચમકદાર થશે. 

ચણાનો લોટ જો લાુંબા સમય સધુી રહી ગયો હોય તો તેને ફેંકી ન દેતા, તેને હડટર્જ િંટની જેમ િાસણ સાફ કરિા િાપરી 

શકાય. 

િાસણમાુંથી બળેલા ડાઘ દૂર કરિા માટે કાુંદાના બે ટુકડા નાખી થોડુું પાણી નાખીને ઉકાળો. થોડીિાર બાદ તેને સાફ 

કરો. ડાઘ તરત નીકળી જશે. 

રાુંઘતી િખતે શાક કે કઢી બળીને ચોંટી જાય ત્યારે એ ચોંટેલુું િાસણ સાફ કરિામાું મુ્ કેલી પડે છે. તેને સરળતાથી 

સાફ કરિા માટે ડુુંગળી છીણીને ચોંટી ગયેલી િસ્ત ુપર મકૂો. પછી તેના પર ગરમ પાણી રેડો. ૫ વમવનટમાું િાસણ 

સાફ થઈ જશે. 

ફવનિચર ઉપરના ડાઘા દૂર કરિા સરકાના પાણીમાું કપડુું બોળી ફવનિચર પર ઘસવુું. 

પસુ્તકો,ફળ-ફૂલો: 

તમારાું પસુ્તકોને જીિાતથી બચાિિામાું તેના પાનાુંની િચ્ચે કેટલાુંક લીમડાનાું પાન મકૂી દો. લીમડાના પાનની 

િાસથી જીિાત તેમાું પ્રિેશી નહીં શકે, થોડા-થોડા સમયે પાન બદલતા રહવે ુું. 

ગલુદસ્તામાું ફૂલો ગોઠિતાું કોઈ તટેૂલી દાુંડીિાળું ફૂલ હાથમાું આિે તો ફેંકી ન દેતાું તેને એક સ્ટ્રોમાું ભેરિી 

ગલુદસ્તામાું ગોઠિો. એમ કરતી િેળા ગલુસ્તામાું ફૂલની કુદરતી દાુંડી સધુી પહોંચે તેટલુું પાણી હોય તેનુું ધ્યાન 

રાખવુું. 

શાક બાફયુું હોય તે પાણીને ફેંકી દેિા કરતાું તેને તમારા ઘરના છોડમાું રેડો. છોડને એ પાણીમાુંથી જરૂરી પોષક તત્િો 

મળી રહશેે. 

ફલાિર પોટમાું રાખેલા ફૂલને િધારે હદિસ ખીલેલા રાખિા માટે ફલાિર પોટનાું પાણીમાું ન િપરાતી દિાની ટેબલેટ 

નાુંખિાની ફૂલ િધારે હદિસ તાજા રહશેે. 

પસુ્તકની અંદર ચુંદનના ટકૂડા રાખી મકુિાથી તે પસુ્તકમાું ઊધઈ િગેરે જીિાત પડતી નથી. 
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ડાયાલબટીસનાું ઘરગથ્ુું નસુખા  
આમાાંથી કોઈ એક નસુખો નનયમીત અપનાવવાથી ડાયાબબટીસના દદીને રાહત રહશેે. 
લીંબ ુ: ડાયાબબટીસના દદીઓને તરસ વધ ુપ્રમાણમાાં લાગે છે. વારાંવાર તરસ લાગવા પર જો 
લીંબ ૂનીચેવીને પાણી પીવામાાં આવે તો તરસ સ્થાઈ રૂપે શાાંત થાય છે. 
ખીરા(કાકડી) : ડાયાબબટીસના દદીઓએ ભખૂ હોય તેનાથી થોડુાં ઓછુ ભોજન ખાવુાં જોઈએ. તેમને 
વારાંવાર ભખૂ લાગે છે. તેથી ખીરા ખાઈને તેમની ભખૂ શાાંત કરવી જોઈએ. 
ગાજર અને પાલક : ડાયાબબટીસના દદીઓએ ગાજર અને પાલકનો રસ પીવો જોઈએ. તેનાથી 
આંખની કમજોરી દુર થાય છે. 
શલજમ : ડાયાબબટીસના દદીએ દૂધી, પરવર, પાલક, પપૈય ુવગેરેનુાં સેવન વધ ુપ્રમાણમાાં રાખવુાં 
જોઈએ. શલજમનો પ્રયોગ પણ કરવો જોઈએ. તેનાથી લોહીમાાં હાજર શકકરાનુાં પ્રમાણ ઘટે છે. 
જાબુાં : ડાયાબબટીસના દદીઓ માટે જાબુાં તો સૌથી અક્સીર છે. જો કહવેામાાં આવે કે ડાયાબબટીસના 
દદીમાટે સૌથી ઉત્તમ ફળ કયુાં તો જાબુાંની તોલે કઈ જ ન આવે. તેનો રસ, ગર અને ઠડડયો પણ 
દદીઓ માટે લાભકારી છે. ઠળીયાને ક્રશ કરી તેનો પાવડર બનાવી દરરોજ ખાવાથી ફાયદો થાય 
છે તે સ્ટાચકને શકકરામાાં બદલે છે. તેનાથી મતૂ્રમાાં શકકરાની માત્રા ઓછી થાય છે. 
કારેલા : પ્રાબચન કાળથી કારેલા ડાયાબબટીસના દદીઓ માટે અક્ક્સર માનવામાાં આવે છે. તેના 
સેવનથી લોહીમાાં સગુરનુાં પ્રમાણ ઘટે છે. દરરોજ સવારે જો દદી કારેલાના રસનો સેવન કરે તો 
તેને આશ્ચયકજનક લાભ થઈ શકે છે. 
મેથી : ડાયાબબટીસના ઉપચાર માટે મેથીના દાણાનો પણ પ્રયોગ કરી શકાય છે. બજારમાાં પણ 
દવા કાંપનીઓની બનાવેલી મેથી ઉપલબ્ધ છે. રાતે્ર પલાળેલી મેથીને દરરોજ સવારે ખાલી પેટે 
ખાવાથી ફાયદો થાય છે. જો આપ મેથીના પાવડરને પાણી સાથે ફાકી જાઓ તો પણ ફાયદાકારક 
છે. 
ઘઉં કે જવાર : ઘઉંના પાનમાાં રોગનાશક ગણુ હોય છે. ઘઉંના નાના નાના પાદડાાંનો રસ અસાધ્ય 
બીમારીઓ ભગાવવા અક્સીર છે. તેનો રસ મનષુ્યના લોહીનો ચાલીસ ટકા મેલ કાપે છે. તેને ગ્રીન 
બ્લડ પણ કહવેામાાં આવે છે. રોગીને દરરોજ સવાર અને સાાંજ અડધો કપ જવારનો તાજા રસ 
નપવડાવવામાાં આવે તો ફાયદો થાય છે. 
અન્ય ઉપચાર : આ ઉપરાાંત દરરોજ બે ચમચી લીમડાનો રસ અને ચાર ચમચી કેળાના પાનનો 
રસ લેવાથી પણ ફાયદો થાય છે. ચાર ચમચી આંબળાનો રસ પણ ડાયાબબટીસના દદી માટે 
અક્સીર છે. 
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ડાયાલબટીસ માટે મેથીનો સચોટ ઉપાય: 
મેથીના દાણાએ ડાયાબીટીસ અને હ્રદયરોગના દદીઓ માટે ઘણા અસરકારક છે. 
- મેથીના દાણા માત્ર બ્લડ શગુરને જ કન્ટ્રોલ કરતા નથી, પણ તેની સાથે અન્ય 
વિટામીન્સ જેિા કે વિટામીન્સ એ અને સીનો પણ ભુંડાર છે. 
બ્લડ શગુરને ઘટાડિા માટેનો મેથી દાણાનો અચકૂ પ્રયોગ  
હદિસભરમાું 25 થી 100 ગ્રામ મેથીના દાણાને કોઇ પણ રૂપમાું આહારમાું લેશો 
તો બ્લડ શગુરની માત્રાને તો ઓછી કરશે જ પણ તે સાથે િધતુું કોલેસ્ટ્રોલ પણ 
ઓછું થિા લાગશે. 
- િાટેલા મેથીના દાણામાુંથી 50 થી 60 ગ્રામ માત્રામાું મેથીના દાણા લઇ તેને 
એક ગ્લાસ પાણીમાું પલાળી દો. 
- 12 કલાક પછી તેને ગાળીને તે પાણી પી લો. 
- દરરોજ સિાર- સાુંજ બે ટાઇમ આ પાણી પીિાથી ડાયાબીહટસમાું ઘણો આરામ 
મળે છે.  
હટતસ – રોજજિંદા આહારમાું મેથીની ભાજી ખાિી પણ અત્યુંત ગણુકારી છે. 
- લોખુંડની કડાઇમાું બનાિેલ મેથીના શાકમાું લોહતત્િ િધ ુમળે છે જે એવનવમયા 
એટલે કે લોહીની ઉણપ રહતેી હોય તે દદીઓ માટે અવત ફાયદાકારક છે. 
દરરોજ મેથીદાણાનો ઉપરોક્ત પ્રયોગથી ડાયાબીહટસ અને કોલેસ્ટ્રોલ સુંબુંવધત 
બીમારીઓને દૂર રાખી શકાય છે 
 

હળદર અને તેના ફાયદા: 
હળદરમાું અનેક પ્રકારના ગણુોનો ખજાનો છે. એટલા માટે હળદરનો ઉપયોગ જૂના જમાનાથી જ 

ભારતમાું ભોજનમાું વનયવમત રીતે થતો આવ્યો છે. તેનુું કારણ છે કે હળદરમાું િાતનાશકના ગણુ 
પણ જોિા મળે છે. આયિેુદમાું પણ હળદરના અનેક ગણુ પણ એક રામબાણ દિા માનિામાું 
આવ્યા છે. હળદર રોગીઓ માટે કોઈ િરદાનથી ઓછી નથી. ખાસ કરીને ડાયાલબહટસના રોગીઓ 
માટે હળદરનો ઉપયોગ સુંજીિનીને જેમ કામ કરે છે. 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/


 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ - By VIPUL M DESAI Page 198 

 

 

આયિેુદમાું એવુું માનિામાું આિે છે કે હળદરથી ડાયાલબહટસના રોગને નાથી શકાય છે. હળદર એક 
ફાયદાકારક ઔષવધ છે. હળદર કોઈપણ ઉંમરના લોકોને આપી શકાય છે પછી તે બાળક હોય, 

જિાન હોય કે વદૃ્ધ. ત્યાું સધુી કે ગભદિતી મહહલાઓને પણ આપી શકાય છે. હળદરમાું પ્રોટીન, 

િસા, ખનીજ પદાથો, રેસા, ફાઈબર, મેંગનીઝ, પોટેવશયમ, કાબોહાઇડ્રેડ, કેક્લ્શયમ, ફોસ્ફરસ, લોહ, 

ઓમેગા, વિટામીન એ, બી, સીના સ્ત્રોત તથા કેલેરી પણ જોિા મળે છે. એવુું માનિામાું આિે છે કે 

ડાયાલબહટસને નાથિા માટે હળદર સૌથી સારો ઈલાજ છે. રોજ અડધી ચમચી હળદરથી 
ડાયાલબહટસને કુંટ્રોલ કરી શકાય છે.  
 

મધમેુહના રોગીઓને રોજ તાજા આમળાનો રસ અને સકૂાયેલા આમળાના ચરૂણમાું હળદરનુું ચણૂદ 
મેળિી સેિન કરવુું જોઈએ તેનાથી સૌથી િધ ુલાભ મળે છે. 
 

મધમેુહના રોગીએનો 2 ગ્રામ હળદર,2 ગ્રામ જાુંબનુા ઠળીયાનુું ચરૂણ, 500 ગ્રામ કુટકી મેળિી 
હદિસમાું ચાર િાર સાદા પાણી સાથે પીિો. 
 

મધમેુહમાું આમળાનો રસ હળદરમાું અને મધ સાથે મેળિીને સેિન કરિાથી પણ ડાયાલબહટસમાું 
ફાયદો મળે છે 

એક ચમચી હળદરના ફાયદા છે અનેક, જાણીને અચુંબામાું પડશો 
 ભારતીય જમણમાું મસાલાનો પ્રયોગ પ્રાચીન સમયથી થાય છે. 
હળદરનો સૌથી િધારે ઉપયોગ દાળ અને શાકભાજીમાું કરિામાું આિે છે કારણ કે આ દાળ 
અને શાકભાજીનો રુંગને પીળો કરે છે તે સાથે જ ભોજનને પણ સ્િાહદષ્ટ બનાિે છે. 
- ડાયાબીહટસના દદીઓ માટે હળદર કોઇ ઔષવધઓથી ઓછી નથી. ડાયાબીહટસ માટે દરરોજ 
ગરમ દૂધમાું હળદર પાિડર મેળિીને પીવુું જોઇએ.િાસ્તિમાું, હળદરમાું િાતનાશક ગણુ હોય 
છે જે ડાયાબીહટસની સમસ્યાથી રાહત મળિામાું મદદ મળે છે. 
આયિેુદ અનસુાર નાના-નાના પ્રયોગ કરીને તેના અલગ- અલગ લાભ ઉઠાિી શકાય છે. 
- હળદર એ શરીરની રોગપ્રવતરોધક ક્ષમતાને િધારે છે અને લોહીને સ્િચ્છ રાખે છે. 
- મહહલાઓની પીહરયડ સુંબુંધી સમસ્યાઓને પણ દૂર કરે છે. 
- લીિર સુંબુંધી સમસ્યાઓમાું પણ તેને ગણુકારી માનિામાું આિે છે. આ જ કારણ છે કે 
શરદી- ખાુંસી થિા પર દૂધમાું કાચી હળદર પાિડર નાખીને પીિાની સલાહ આપિામાું આિે 
છે. 
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- જરૂરી છે કે હળદર હુંમેશા હિાચસુ્ત બરણીમાું રાખો કે જેથી કરીને તેના સ્િાદ અને 
ગણુિત્તામાું કોઇ ઉણપ આિે નહીં. 
- પેટમાું કીડા થિા પર 1 ચમચી હળદરના પાિડરને રોજ સિારે ખાલી પેટે એક સતતાહ 
સધુી તાજા પાણીની સાથે લેિાથી કીડા દૂર થાય છે. આ વમશ્રણમાું થોડુું મીઠુું પણ મેળિી શકો 
છો. તેનાથી પણ ફાયદો થશે. 
- ચહરેાના ડાઘ- ધબ્બા અને કરચલીઓ મટાડિા માટે હળદર અને કાળા તલને બરાબર 
માત્રમાું પીસીને પેસ્ટ બનાિીને ચહરેા પર લગાડો. આ પેસ્ટથી માજ્ઞ તમારો ચહરેો જ નહીં 
નીખરે, પણ તે સાથે તમારો ચહરેો ખીલેલો રહશેે. 
- સતત ખાાંસી આવતી હોય તો હળદરની નાની ગાાંઠને મોં મા રાખીને ચસુો. તેનાથી ખાાંસી આવતી 
બાંધ થશે. 
- ત્વચાના વણજોઇતા વાળને દૂર કરવા માટે હળદર પાવડરને નવશેકા નાબળયેર તેલમાાં મેળવીને 
પેસ્ટ બનાવી લો. હવે આ પેસ્ટને હાથ- પગ પર લગાડો. જેનાથી ત્વચા મલુાયમ બને છે અને 
શરીર પરથી વણજોઇતા વાળ દૂર થાય છે. 

હળદર ઘણા રોગનો રામબાણ ઈલાજ 

આયિેુદમાું હળદર ઘણા રોગનો રામબાણ ઈલાજ માનિામાું આિે છે. હળદર રોગીઓ માટે 
િરદાનથી ઓછી નથી. વિશેષ કરીને ડાયાલબટીસના રોગીઓ માટે હળદર સુંજીિની જેવુું કામ કરે 
છે. આયિેુદમાું એવુું માનિામાું આિે છે કે હળદરથી મધપુ્રમેહનો રોગ સારો થઈ જાય છે. હળદર 
એક ફાયદાકારક ઔષધી છે. 
 

હળદર કોઈ પણ ઉમરની વ્યસ્ક્તને આપી શકાય છે ચાહ ેતે બાળક હોય, વદૃ્ધ હોય, કે પછી ગભદિતી 
મહહલા પણ કેમ ન હોય. હળદરમાું પ્રોહટન તથા ખવનજ પદાથદ, રેષા, ફાઈબર, મૈંગેનીઝ, પોટે્યમ, 

કાબોહાઈટે્રડ, કેક્લ્શયમ, ફોસ્ફરસ, લોહ, ઓમેગા, વિટાવમન એ, બી, સી, તથા કેલેરી પણ મળે છે. 
માનિામાું આિે છે કે ડાયાલબટીસનેલરોકિા માટે હળદર સૌથી સારો ઈલાજ છે. દરરોજ અડધી 
ચમચી હળદર લેિાથી ડાયાલબટીસને કુંટ્રોલ કરી શકાય છે. 
 

ડાયાલબટીસના રોગીઓ માટે દરરોજ તાજા આંબળાનો રસ કે સકુા આંબળાના ચણુદમાું હળદરનુું ચણુદ 
મેળિી સેિન કરિાથી ઘણો િધારે ફાયદો થાય છે. ડાયાલબટીસમાું આંબળાના રસમાું હળદર અને 
મધ મેળિી સેિન કરિાથી પણ ફાયદો થાય છે. 
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ડાયાલબટીસના રોગીએ 2 ગ્રામ હળદર, 2 ગ્રામ જાુંબનુી ગઠલીનુું ચણુદ, 500 વમલીગ્રામ ગઠલી મેળિી 
હદિસમાું 4 િાર સાદા પાણીમાું ખાિો. 
 

અખરોટ એન્ન્ટઑસ્ક્સડેન્ટથી ભરપરૂ: 
 

એક િૈજ્ઞાવનક સુંશોધન દરમ્યાન િૈજ્ઞાવનકોને જાણિા મળ્યુું છે કે, અખરોટ એન્ન્ટઑસ્ક્સડેન્ટથી 
ભરપરૂ હોિાથી આરોગ્ય માટે ઉત્તમ છે. હદિસ દરરમ્યાન થોડોક નાસ્તો કરિાથી કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે 
છે અને રોગ દૂર કરી શકે છે. અખરોટમાું પોલલફેનોલની માત્રા િધ ુહોિાથી શરીરનાું હટ્યનૂા 
નકુસાન સામે રક્ષણ આપે છે.  જો કે બ્રાલઝલ નટ અને કાજુમાું પોલલફેનોલનુું પ્રમાણ ઓછ  
જોિા મળે છે. 
 
યવુનિવસિટી ઑફ સ્કરેન્ટોનના પ્રોફેસર જો વિન્સને જણાવ્યુું હત ુું કે અખરોટમાું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલની 
વદૃ્ધદ્ધ અટકાિનારુું તત્િ રહલે ુું છે.  અખરોટમાું બદામ, કાજુ જેિા સકુાું મેિા કરતાું િધ ુપ્રોહટન, 
એન્ન્ટઓસ્ક્સડેન્ટ, ખનીજદ્રવ્યો રહલેાું છે. જે આરોગ્ય માટે ઉત્તમ ટૉવનક સમાન છે. કાજુ, બદામ 
અને અખરોટમાું ઉચ્ચ ફાઈબર હોિાથી તે આરોગ્ય માટે અવત મહત્િના છે, તેમ જો વિન્સે 
જણાવ્યુું હત ુું. બદામ કે અખરોટનો હળિાું નાસ્તા કરિાથી બે પ્રકારનાું લાભ થાય છે. 
અખરોટમાુંથી જૈિ પ્રવતૃ્ત અને એન્ન્ટઓસ્ક્સડેન્ટનો આરોગ્યમાું ગણુકારી લાભ મળે છે.  
 
ડૉકટર વિન્સનની સલાહ આપે છે કે હદિસમાું સાત નાના અખરોટ ખાિાથી આરોગ્ય લાભ મળે 
છે. કાચાું અખરોટમાું 15 ગણ ુિધારે એન્ન્ટઓસ્ક્સડેન્ટ હોિાથી તે વિટાવમન ઈ-થી ભરપરૂ હોય 
છે. આના લીધે શરીરને થતાું પ્રાકૃવત્તક રાસાયણોના નકુસાનમાું િધ ુઉપયોગી સાલબત થાય છે. 
શેકેલાું કાજુમાું વિટામીન ઈનુું સ્તર યોગ્ય પ્રમાણમાું હોિાથી તે અવત ઉપયોગી છે.મઠુ્ઠીભર 
વપસ્તામાું ભરપરૂ માત્રામાું પોટેવશયમ હોય છે જે કેળાું કરતાું િધ ુગણી શકાય છે. આ વપસ્તા 
લોહીના દબાણમાું િધ ુલાભદાયી છે. તેમજ મીઠાની અસર ઓછી કરિામાું પણ તે મહત્િની 
ભવૂમકા ભજિે છે. બ્રાલઝલ નટમાું ભરપરૂ માત્રામાું સેલેવનયમ હોિાથી તે કોષોને બચાિિામાું 
મદદ કરે છે 
 
ઉચ્ચ સેલેવનયમનાું સ્તરથી અમકુ કેન્સર જેિાું કે, પ્રોસ્ટેટ અને બ્લેડરના કેન્સરનાું જોખમ ઘટે 
છે. આરોગ્ય વ્યિસાવયકોના જણાવ્યા અનસુાર પૌન્ષ્ટક નાસ્તામાું કાજુ લેિાથી સારુું રહ ેછે. 
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અમેહરકામાું અખરોટ જેિાું ફળને દૈવનક ઉપયોગમાું લેિાની ભલામણ કરાય છે. જેમાું લઝિંક તત્િ 
રહલે ુું છે. આના લીધે સફેદ રક્તકોશની કામગીરી સધુરે છે. જેનાથી બેકટેહરયા અને િાયરસ 
સામે રક્ષણ મળે છે. 
 

તુંદુરસ્તી માટેની ખાટી-મીઠી  
તુંદુરસ્ત રહિેાનો એક માત્ર અક્સીર મુંત્ર છે 'પાણી' 
  

પાણીનુું મહત્િ આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ અને પાણી િગરનુું જીિન કલ્પી શકતાું જ નથી. 
શરીરના દરેક અિયિોને સહક્રય રાખિા પાણી લેવુું જ પડે છે. ઉનાળામાું ગરમીને કારણે ખબૂ જ 
પરસેિો થાય છે. આ પરસેિા દ્વારા આપણા શરીરમાું પાણી ઓછું થઇ જાય છે માટે પાણીની 
જરૂહરયાત િધી જાય છે. 
 

*લોહીમાું રહલે ુું પાણી શરીરના દરેક સેલને ઓસ્ક્સજન અને જરૂરી પોષક તત્િો પહોંચાડિાનુું કામ 
કરે છે. 
*શરીરના ટોસ્ક્સનને દૂર રાખિામાું મદદરૂપ થાય છે. 
*બોડી ટેમ્પરેચર જાળિી રાખે છે. 
*મસલ્સ અને હાડકાુંના સાુંધાને લલુબ્રકેટેડ રાખે છે. 
*શરીરમાું પ્રિેશેલા િાઇરસ અને રોગના જમ્સદને શરીર બહાર કાઢી બીમાર પડતાું અટકાિે છે. 
*એનજી લેિલને જાળિી રાખી થાક લાગિા દેત ુું નથી. 
પાણી પીવુું મહત્િનુું છે. પાણીનુું તાપમાન એટલુું મહત્િનુું નથી. ઘણી િાર આપણે વિચારીએ છીએ 
કે જો ગરમ પાણી પીશુું તો જલદીથી િજન ઊતરશે. ગરમ પાણી ભાિત ુું ન હોિાથી પરૂત ુું પાણી 
પીિાત ુું નથી. માટે બરફનુું, ફ્રજજનુું કે માટલાનુું પાણી પણ િધારે પીઓ. ગરમીમાું બહાર નીકળો 
ત્યારે પાણીની બોટલ સાથે જ રાખો. 
*ઉનાળા દરવમયાન ખોરાક એિો ખાિ જે પાણીથી ભરપરૂ હોય. જેમ કે, સુંતરા, તરબચૂ, કોબીજ, 

કાકડી પાણીથી ભરપરૂ છે. 
*િધ ુપડતાું ઠુંડાું પીણાું ના પીતાું ફળફળાહદ લેિાનુું રાખો. ફુદીનાનો જયસુ, નાલળયેર પાણી, 
િહરયાળીનુું પાણી િગેરે શરીરમાું ઠુંડક કરી ડીહાઇડ્રેશન થત ુું અટકાિે છે. િધ ુપડતાું ખાુંડિાળાું 
પીણાુંને બદલે છાશ, લીંબપુાણી પીિાનુું રાખો. 
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*રમતગમતમાું અથિા ઘરની બહાર જતાું પહલેાું એક ગ્લાસ પાણી પીને નીકળો. જમિાના અડધા 
કલાક પહલેાું એક ગ્લાસ પાણી પીઓ. જ્યારે પણ પાણી પીઓ ત્યારે બે ગ્લાસ સાથે પીઓ. 
*આમ કરિાથી ગરમી પણ ઓછી લાગશે અને ગરમીથી થતા રોગોથી દૂર રહિેાશે. 
 

જો તમે શરીરને જોઇતા પ્રમાણમાું પાણી ન પીઓ તો તમારા શરીરમાું ફેટની જમાિટ થઇ શકે છે. 
મસલ્સ નબળા પડી શકે છે, આંતરડાું નબળાું પડી કબજજયાત જેિા રોગો ઘર કરી શકે છે. પાણી 
િગર શરીરમાું ઝેર ફેલાઇ શકે છે. જ્યારે હકડની યહુરક એવસડ અને યહુરયા છટુું પાડે છે. ત્યારે તેને 
પાણીમાું ઓગાળિાની જરૂર પડે છે. 
 

જો પરૂત ુું પાણી પીિામાું ન આિે અને આ કચરો જો ન નીકળે તો પથરી થઇ શકે છે. સિારે ઊઠો 
ત્યારે ૨ ગ્લાસ પાણી પીઓ. િચ્ચે જ્યારે તરસ લાગે અથિા યાદ આિે તો એક ના બદલે બે 
ગ્લાસ પાણી પીઓ. રાતે્ર સતૂા પહલેાું ૨ ગ્લાસ પાણી પીઓ. પાણી તુંદુરસ્ત રાખશે અને ઘણાખરા 
રોગોથી દૂર રાખશે. િજન પણ ઓછું કરશે. 
 

કહિેતોમાું સ્િાસ્થય: 
માનિી ધન શા માટે ઇચ્છે છે? ધન પોતે તો માધ્યમ છે, પરુંત ુધન થકી જે સખુાકારી અને આનુંદ પ્રાતત 
થાય છે, તે મુંજજલ છે. સાધન મળે એટલે સાધ્ય મળી જ જશે તે કેમ મનાય? ધન પ્રાક્તત પછી સખુાકારીની 
પ્રાક્તત ન પણ થાય, રોગો પણ આિી શકે. હૃદયરોગ, રક્તચાપ (બ્લડપે્રશર), મધપુ્રમેહ (ડાયાલબટીસ), 
જાડય (આમ તો જાડય એટલે અજ્ઞાન તેિો અથદ થાય છે), દારૂ-માુંસ જેિી આદતો તથા બીજા પર 
આવધપત્ય જમાિિાની રુગ્ણતા (બીમારી) પણ આિી શકે છે. આથી વિકાસ એટલે આિકવદૃ્ધદ્ધને બદલે 
વિકાસ એટલે સખુાકારીવદૃ્ધદ્ધ, અજ્ઞાનનાું બુંધનોમાુંથી મસુ્ક્ત (વશક્ષણ), સખુી સુંબુંધો તથા સારી તુંદુરસ્તી એિો 
અથદ હિે જગતના વિકાસના વનષ્ણાતો કરિા લાગ્યા છે. આ િાતો આપણા દેશી િૈદામાું કે ડોશી િૈદામાું 
હતી જ.  
જુઓ : 
'પહલેુું સખુ તે જાતે નયાદ, બીજુ ું સખુ તે ઘરે દીકરા, 
 ત્રીજુ ું સખુ કુળિુંતી નાર, ચો્ુું સખુ તે કોઠીએ જાર.'                            
માણસ બીમાર ન પડ,ે નરિો રહ ેતે પહલેુું સખુ છે. પછીની બે બાબતો કૌટુુંલબક સખુ-શાુંવતની છે. ખાિા 
પરૂત ુું અન્ન મળી રહ ેતે ચો્ુું સખુ છે. અહીં માત્ર પ્રથમ સખુની િાત કરીએ. આ સ્િાસ્થય માટે આપણા 
િડિાઓએ જે કહિેતો કહી હતી તે મજુબની જીિનશૈલી અપનાિિાથી જીિીએ ત્યાું સધુી સાજા રહી 
શકીએ. પરુંપરાગત િૈદામાું વનષ્ણાત જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનભુંડારમાુંથી આ કહિેતો લેિામાું આિી છે. તેમાું એક 
બહ ુજાણીતી કહિેત છે: 
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'આંખે છાલક દાુંતે લણૂ, 
પેટ ન ભરીએ ચારે ખણૂ.' 
આંખમાું પાુંપણનુું રક્ષણ હોિા છતાું, નજરે ન દેખાય તેિી ઝીણી રજ પડતી હોય છે, જો રોજ બે િાર 
પાણીની છાલક મારી આ રજ સાફ કરી નાખીએ તો આંખનુું તેજ ચમકતુું રહ ેછે અને આંખના વિવિધ રોગો 
કયા તો નથી થતા અથિા મોડા થાય છે. સિાર-સાુંજ દાુંત સાફ કરિા માટે મીઠા જેવુું કોઇ માધ્યમ નથી. 
દાુંત પર ચોંટેલા કણો અને સકૂ્ષ્મજીિો તેનાથી સાફ થઇ જાય છે. ટથૂબ્રશ અને પેસ્ટની જાહરેાતના ગોબેલ્સ 
પ્રચારમાું આ િાત સઝૂતી નથી. આધવુનક તબીબોને લોકો માુંદા પડ ેતેમાું સ્થાવપત હહત હોિાથી આિા 
મફતના નસુખાઓ વિશે આપણને જણાિતા નથી. િળી, ખાિા બેસો ત્યારે ભરપેટ કદી ન ખાવુું. થોડી ભખૂ 
બાકી રહિેા દેિી. આમ કરશો તો પાચન જલદી થશે અને પાચન માટે દિા નહીં લેિી પડ.ે 
 
જેનો જઠરાસ્ગ્ન પ્રદીતત રહ ેછે તેને ઘણા બધા રોગો થતા નથી. મોટાભાગના રોગોનુું મળૂ અસ્ગ્નની મુંદતા 
છે. 'અરધા લીંબ ુપર મરી-મીઠુું ભભરાિી સહજે ગરમ કરી ઇશક ઇશક ચસુો, અસ્ગ્ન પ્રદીતત થશે.'  
 
રોજજિંદી ટેિો એિી ગોઠિિી જોઇએ કે જઠરાસ્ગ્નપ્રદીતત રહ.ે આ કહિેત જુઓ: 
 'ઓકી દાતણ જે કરે, નરણા હરડ ેખાય, 
 દૂધે િાળ જે કરે, તે ઘર િૈદ ન જાય.' 
આપણે સિારે બ્રશ (અને સાથે કેટલાક ઉળ) કરીએ છીએ, પરુંત ુરાવત્ર દરવમયાન ગળામાું જમા થયેલો કફ 
અને કચરો ઓકીને કાઢી નાખતા નથી. સિારે હરડનેી ફાકી લેિાની ટેિ પણ આજે લગભગ કોઇને નથી. 
સાુંજે જમિામાું ગામડામાું દૂધ લેિાય છે, શહરેમાું લગભગ કોઇ લેત ુું નથી. આ ત્રણ િાનાું કરે તે કાયમ 
સાજા રહ.ે તેમના ઘરે ડોક્ટરની વિલઝટ ન થાય. િષો પહલેાું સરુતના પ્રખ્યાત બાપાલાલ િૈધ્ય સાથે ચચાદ 
થયેલી ત્યારે તેમણે કહલેુું કે દૂધ અને ખીચડી વિરુદ્ધાહાર છે, કફ ભરાઇ રહ.ે આથી સાુંજે દૂધ ખીચડી ખાનારે 
સિારે ઓકીને કફ કાઢી નાખિો જોઇએ. 
િાળમાું તેલ લગાિિાનુું આજે ૪૦ િષદ નીચેના કોઇ પસુંદ કરતા નથી. િાુંચો. 
'મસ્તકે તેલ, કાને તેલ, રોગ તે કાઢી મેલ.' 
કાન ખોતરિા કે મેલ કાઢનાર પાસે સાફ કરાિિાને બદલે અઠિાહડયે ત્રણ-ચાર ટીપાું અજમાિાળા ધપેુલને 
કાનમાું નાખિાથી કાનનો કચરો આપોઆપ નીકળી જાય છે. 
ખાિાની-ખોરાકની બાબતમાું ફાસ્ટ જમાનામાું આપણે ફાસ્ટફૂડ ખાતા થઇ ગયા છીએ. આ ફાસ્ટફૂડ તો ઝેર 
છે. શુું ખાવુું અને શુું ન ખાવુું તેની કેટલીક વિગતો જોઇએ. પ્રથમ જોઇએ કે શુું ન ખાવુું. 
 'ખાુંડ, મીઠુું, સોડા ને મેંદો સફેદ ઝેર કેિાય, 
 વનત ખાિા-પીિામાું એ વિિેકબદુ્ધદ્ધથી લેિાય.' 
ગજુરાતમાું છેલ્લાું ત્રીસેક િષદમાું ખાુંડના ગળપણનુું ચલણ િધ્યુું છે. ચા કે મીઠાઇમાું માપસર ખાુંડ હોય તે 
સમજી શકાય છે, પરુંત ુહિે તો રોજજિંદા ખોરાક-દાળશાકમાું પણ લોકો ખાુંડ નાખતા થઇ ગયા છે. તેમાું િળી 
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કારેલાુંન ુું શાક કડવુું ન લાગે તે માટે બમણી ખાુંડ નાખિામાું આિે છે. િાસ્તિમાું 'ખાુંડ ખાિી' શબ્દપ્રયોગ 
કોઇ પણ કામમાું પાછા પડિા માટે પ્રયોજાય છે. બહ ુખાુંડ ખાનારા આપણે તલબયત બાબતમાું પાછા પડીએ 
અને મધપુ્રમેહના ભોગ બનીએ તે સ્િાભાવિક છે. મીઠુું અને સોડા (પીિાની સોડાના કાબદન ડાયોક્સાઇડની 
િાત નથી), પણ િધ ુઉપયોગથી રોગો કરે છે. રોજ ખાિાના સોડાિાળાું ફરસાણો ખાનારને કોઢ થિાની 
શક્યતા રહલેી છે. આજકાલ બે્રડ અને લબન્સ્કટ (મેંદા)નુું ચલણ િધી રહ્ુું છે. મેંદો અપચો કરે છે અને લાુંબા 
ગાળે પેટ બગાડ ેછે. શુું ન ખાવુું તે અંગે ઘણી કહિેતો છે, જેમકે 'આમલીમાું ગણુ એક છે, અિગણુ પરૂા 
ત્રીસ.' 
શુું ખાવુું? િડીલો કહતેા, 'કમ ખાનાગમ ખાના, ઐસે કટે કેદખાના.' ગસુ્સો કરનારનો જઠરાલગન્ મુંદ પડ ેછે. 
તેથી િૈદો ગમ ખાિાની સલાહ પણ આપે છે. ગોઠણના રોગો, સાુંધા ઝલાઇ જિાથી ઘણા લોકો ચાલી 
શકતા નથી. તેમને માટે સોનેરી સતૂ્ર છે, 
'મગ ચલાિે પગ.' રોજજિંદા ખોરાકમાું- 'રોટલા કઠોળ ને ભાજી' ખાનારાની તલબયત રાજી' અથિા 'બાજરીના 
રોટલા ને મળૂાનાું ખાય જો પાન હોય ભલે ઘરડા, વમતાહારથી થાય જિાન.' 
લોકો મળૂાના કુંદ સલાડ સ્િરૂપે ખાઇ પાન ફેંકી દે છે. (પાન તો ઢોર ખાય તેમ કહ ેછે) પરુંત ુવશયાળામાું 
રોજજિંદા આહારમાું બાજરી, હરિંગણ અને મળૂાનાું પાનથી ખોિાયેલી તુંદુરસ્તી વશયાળામાું પાછી મેળિી શકાય 
છે. 
કઠોળને તળીને ચિાણુું કે ફરસાણ બનાિીને ખાિાને બદલે ફણગાિીને ખાિાું જોઇએ. જુઓ- 
'ફણગાયેલાું કઠોળ જે ખાય, 
લાુંબો, પહોળો, તગડો થાય.' 
ચણા પણ કઠોળ છે. આપણે ત્યાું ચણા માત્ર ફરસાણમાું િપરાય છે. બાફેલા ચણા ઘોડાને અપાય છે. જુઓ - 
'ચણો કહ ેહુું ખરબચડો, પીળો રુંગ જણાય, 
બાફેલા ચણાને ગોળ ખાય તે ઘોડા જેિો થાય.' 
કસરત કરનાર યિુાનો અને ઊછરતા હકશોરોને ચણા અને ગોળ અિ્ય આપિા જોઇએ. બાળપણમાું 
ભાિનગરના વશશવુિહારમાું કસરત કરતા ત્યારે ત્યાું અમને ચણા અને ગોળ ખિડાિતા.માણસની તાસીરની 
પરખ અને વિકાસ તેના આહાર વિહારથી થાય છે. 
'જોગી એકિાર, ભોગી બે િાર અને રોગી ત્રણિાર મળ ત્યાગે.' 
ઉનાળો જોગીનો, વશયાળો ભોગીનો, 
ચોમાસ ુરોગીનુું, વમતાહારી આચરે તે દદ્ર ન લે કોઇનુું.' 
જેણે સારા ગાયક કે ઉદ્ઘોષક થવુું છે તેની આહારસુંહહતા એટલે 
'દૂધ, સાકર ને એલચી, િહરયાળી ને દ્રાક્ષ 
ગાનારાઓ ખાય તો તેનો ખલેૂ રાગ.' 
કઇ ઋતમુાું શુું ખાવુું? બહ ુસ્િાભાવિક રીતે જ જે ઋતમુાું જે શાક અને ફળ પાકે તે ખાિાથી નડતાું નથી. 
કૃવત્રમ રીતે પકાિેલાું શાક ને ફળો ઋત ુવસિાય લેિાય તો નડ.ે 
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'ઉનાળે કેરી ને આમળાું ભલાું, વશયાળે સ ૂુંઠ ને તેલ ભલાું, 
ચોમાસે અજમો-લસણ ભલાું, વત્રફળા બારે માસ ભલાું.' 
જેને પ્રકૃવતદત્ત રોગ વિશેષ હોય તેમના માટેની આહારની કહિેતો પણ છે, જેમ કે- 
'મધ ને આદુું મેળિી ચાટે પરમ ચતરુ, 
શ્વાસ શરદી સળેખમની િેદના ભાગે દૂર.' 
 

ખીલ અને ખીલના ડાઘ 

(૧) ખીલ થયા હોય તો ચહરેા પર નારુંગીની છાલ ઘસિાથી ફાયદો થાય છે.  
(૨) તલનો જુનો ખોળ ગાયના મતુ્રમાું કાલિી મોં ઉપર લેપ કરિાથી યિુાનીમાું થતા ખીલ દુર 
થાય છે.  
(૩) પાકા, ખબુ ગળી ગયેલા પપૈયાને છોલી, છુંદીને ચહરેા પર થોડો સમય માલીશ કરિી-
મસળવુું. ૧૫-૨૦ મીનીટ બાદ સકુાિા લાગે ત્યારે પાણીથી ધોઈ નાખી જાડા ટુિાલ િડે સારી રીતે 
લછુી જલદી તલનુું તેલ કે કોપરેલ ચોપડવુું. એક અઠિાડીયા સધુી આ પ્રમાણે કરિાથી ચહરેા 
પરના ખીલ, ડાઘ િગેરે દુર થઈ ચહરેો ખબુ જ સુુંદર દેખાય છે અને ચહરેાનુું તેજ િધે છે. 
ચહરેાની કરચલીઓ, કાળાશ અને મેલ દુર થાય છે, ચહરેા પર કોમળતા અને કાુંતી આિે છે.  
(૪) પાકાું ટામેટાું સમારીને ખીલ પર બરાબર ઘસિાું. બેચાર કલાક એમ જ રહિેા દેવુું. ત્યાર બાદ 
હુુંફાળા પાણીથી ધોઈ નાખવુું. આનાથી ચહરેાના ખીલ મટી જાય છે.  
(૫) જાુંબનુા ઠળીયાને પાણીમાું ઘસી ચોપડિાથી યિુાનીને લીધે થતા મોં પરના ખીલ મટે છે.  
(૬) સિારે અને રાતે્ર બાિળ, લીમડો કે િડિાઈનુું દાતણ કરી એના કુચાને મોં પર પાુંચેક મીનીટ 
ઘસતા રહિેાથી મોં પરના ખીલ મટે છે.  
(૭) ટુંકણખાર ગલુાબજળમાું મેળિી લગાડિાથી મોં પરના ખીલ મટે છે. (૮) બદામને માખણમાું 
ખબુ ઘસી તેનો મોં પર લેપ કરિાથી કે માલીશ કરિાથી મોં પરના ખીલ મટે છે.  
(૯) ગલુાબજળમાું સખુડ ઘસીને લગાડિાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૦) આમળાું દુધમાું ઘસી મોં પર જાડો લેપ કરિાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૧) કેરીની ગોટલી ઘસીને ખીલ પર લગાડિાથી ફાયદો થાય છે.  
(૧૨) લીમડા કે ફુદીનાનાું પાન િાટી તેનો રસ ખીલ પર લગાિિાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૩) તાજુ ું લીંબ ુકાપી દર બે કલાકે ખીલ પર બે-ત્રણ મીનીટ ઘસતા રહિેાથી ખીલ મટી જાય છે.  
(૧૪) લોધર, ધાણા અને ઘોડાિજને પાણીમાું લસોટી લેપ કરિાથી ખીલ મટે છે.  
(૧૫) દરરોજ રાતે્ર સતુી િખતે કાચા પપૈયાનુું ક્ષીર(દુધ) ખીલ પર ચોપડતા રહિેાથી ખીલ મટી 
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જાય છે.  
(૧૬) શીમળાના કાુંટા ખીલનુું ઉત્તમ ઔષધ છે. શીમળાના કાુંટાનુું ખબુ બારીક અડધી ચમચી ચણુદ 
એટલી જ મસરુની દાળના લોટ સાથે મીશ્ર કરી, થોડુું દુધ ઉમેરી, ખબુ હલાિી, પેસ્ટ બનાિી 
સિાર-સાુંજ અડધો કલાક ચહરેા પર લગાડી રાખવુું. જ્યારે પેસ્ટ સકુાઈ જાય ત્યારે સ્િચ્છ પાણીથી 
ધોઈ લેવુું. થોડા દીિસો આ ઉપચાર કરિાથી ખીલ, ખીલના ડાઘા અને ચહરેાની ઝાુંખપ-કાળાશ 
મટે છે. આ ઉપચાર િખતે ઉચીત પરેજી પાળિી.  
(૧૭) છાસ િડે ચહરેો ધોિાથી ખીલના ડાઘ, મોં પરની કાળાશ અને ચીકાશ દુર થાય છે.  
(૧૮) િડના દુધમાું મસરુની દાળ પીસી લેપ કરિાથી ખીલના કાળા ડાઘ મટે છે.  
(૧૯) ચોખાનો ઝીણો લોટ અથિા રાુંધેલો ભાત દરરોજ ચહરેા પર ઘસિાથી ખીલના ડાઘ દુર થાય 
છે. 

 

સુંગ્રાહક: વિપલુ એમ દેસાઇ  
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